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RESUMO 

 



 

 

Arruk, VG. Avaliação do sistema complemento e produção de anticorpos de 

pacientes HIV negativos com neurocriptococose. São Paulo: Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo; 2011 

 

Cryptococcus sp é um fungo saprófita, cosmopolita, que causa micose 

sistêmica, geralmente, subaguda ou crônica, conhecida, sobretudo, por sua 

localização meníngea, após aquisição da infecção por via respiratória Embora seja 

ubíquo, a criptococose ocorre predominantemente em indivíduos imunodeficientes e 

podendo ocorrer, também, em indivíduos imunocompetentes. Os estudos 

experimentais e em humanos avaliando a ativação do sistema complemento e a 

produção de anticorpos específicos mostram que a resposta inata e de anticorpos são 

importantes para a delimitação do processo infeccioso por Cryptococcus sp, como 

também, a administração de anticorpos monoclonais podem induzir uma resposta 

eficaz na disseminação da doença. O sistema complemento contribui para a defesa do 

organismo contra o Cryptococcus sp de diferentes maneiras: secretando opsoninas e 

fatores quimiotáticos e colaborando com a ação dos anticorpos específicos, 

aumentando a interação entre a imunidade inata e adquirida. Os anticorpos anti-

glicuroxilomanana (GXM) possuem numerosas atividades biológicas: a) opsonização 

para fagocitose, b) ativação da via clássica do complemento resultando na deposição 

precoce de fragmentos de C3 no fungo, c) supressão do excesso de acúmulo de C3 

pela via alternativa; d) facilitação do clareamento do GXM do soro in vivo, 

resultando no maior acúmulo de GXM nos tecidos ricos em células do sistema 

fagocítico mononuclear; e) proteção em modelos murinos da criptococose e f) 

facilitação de vários aspectos da imunidade celular ao Cryptococcus sp. O objetivo 

desse estudo foi avaliar a resposta humoral ao GXM e às proteínas da parede celular 

(Ag S) avaliando a atividade do sistema complemento como também a produção de 

anticorpos específicos em amostras séricas de adultos com e sem neurocriptococose. 

Foram coletadas 106 amostras de soro e divididas em 3 grupos: grupo 1-  21 

indivíduos com neurocriptococose e baixa exposição a levedura, grupo 2- foi 

composto por 23 indivíduos saudáveis com alta exposição ao fungo e HIV negativos, 

granjeiros da cidade de Jumirim localizada a 164 km de São Paulo, na região de 

Sorocaba e, o grupo 3- 60 indivíduos saudáveis, HIV negativos e com baixa 



 

 

exposição ao Cryptococcus sp. Dois pacientes foram excluídos do estudo por 

apresentarem tumores (timona e câncer de pulmão). O sistema complemento foi 

avaliado por ensaio hemolítico (CH 50 e AP 50) e, a dosagem da proteína ligadora de 

manose (MBL) foi feita por ELISA. Os valores de CH 50 estiveram dentro da 

normalidade em 17/21, 13/23, 59/60 indivíduos dos grupos 1, 2 e 3 respectivamente. 

A média dos valores de CH 50 foi diferente significativamente entre o três grupos (P 

< 0,0001). O grupo 2 mostrou níveis reduzidos significantes em comparação aos dois 

outros grupos. Os valores de AP 50 estiveram dentro da normalidade em 11/21; 

21/23 e 60/60 indivíduos dos grupos 1, 2 e 3 respectivamente. Houve diferença nos 

valores de AP 50 (P = 0,0005) e apenas um paciente do grupo 1 apresentou valores 

indetectáveis desta via. Houve diferença significante na dosagem de MBL entre os 

três grupos (P = 0,0277). Anticorpos IgG anti-GXM foram quantificados por ELISA 

e expressos por densidade óptica (DO). IgG anti GXM foi detectado em todos os 

grupos com diferença significante entre eles (P= 0,0127). As médias de IgG anti-

GXM (DO) foram: 1.191 (0,49 a 1.217) no grupo 1, 1.572 (0,815 a 2.479) no grupo 2 

e 0,965 (0,321 a 1.295) no grupo 3. Dois indivíduos assintomáticos do grupo 2 

tiveram títulos de GXM detectáveis (1/256 e 1/32). Quatro pacientes com 

neurocriptococose faleceram (19%) e seus resultados mostravam: CH 50 normal, 2/4 

tinham valores de AP 50 baixo (12 UI/mL) e indetectável; 3/4 tinham altos níveis de 

MBL e apenas um tinha baixa DO de IgG anti-GXM. Baseado em nosso estudo, 

podemos concluir que a resposta humoral (sistema complemento e anticorpos) não é 

suficiente para explicar a susceptibilidade a neurocriptococose, porém a alta e 

constante exposição ao Cryptococcus sp pode prevenir o desenvolvimento de doença, 

ou seja, a constante e intensa exposição ao fungo induz a produção de anticorpos que 

previnem a doença clínica mas não a infecção. Por outro lado fatores genéticos que 

determinam as concentrações de MBL podem influenciar na susceptibilidade a 

neurocriptococose. Os anticorpos contribuem para o clearence de GXM, entretanto 

as concentrações séricas não se correlacionam com resistência à doença.  

 

Descritores: meningite criptocócica, proteínas do sistema complemento, resposta 

de anticorpos, antígenos de fungos, glucuronoxilomanana, via da lectina ligante 

da manose do complemento, ELISA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 

 

Arruk, VG. Antibody response to Cryptococcus sp and complement system activation 

in HIV negative patients with neurocryptococcosis. São Paulo: Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo; 2011 

 

Cryptococcus sp is a fungal pathogen with a worldwide distribution. Although 

it is ubiquitous in the environment, cryptococcal disease occurs predominantly in 

immunocompromised hosts and can also occur in apparently immunocompetent 

individuals. The innate immunity is of special relevance for the antifungal reaction, 

as it allows an immediate reaction and recognizes a broad variety of fungal 

pathogens. The host immune response is a major determinant of the outcome of 

cryptococcal infection; however, the antibodies response is poorly understood. In 

addition, most of the studies are experimental and there is restricted knowledge 

concerning the human immune response. Complement system has soluble factors, 

restrictive regulator proteins and cellular receptors involved in defense mechanism. 

Glucuroxylomannan (GXM) monoclonal antibodies (MAbs) have numerous 

biological activities: a) opsonization for phagocytosis, b) activation of the classical 

complement pathway leading to early deposition of C3 fragments on the yeast, c) 

suppression overall accumulation of C3 via the alternative pathway; d) clearance 

facilitation of GXM from serum in vivo, leading to increased accumulation of GXM 

in tissues rich in mononuclear phagocyte system; e) protection in murine models of 

cryptococcosis and f) facilitation of various aspects of cellular immunity to 

Cryptococcus sp. The goal of our study was to evaluate if the antibody response to 

GXM and cell wall proteins regarding specific antibodies as well as complement 

system in sera of immunocompetent adults with and without neurocryptococcosis. 

The aim of our research was to evaluate classical and alternative complement system 

pathway, to quantify mannose-binding lectin (MBL) as well antibody response to 

GXM and cell wall proteins (AgS) regarding specific antibodies in sera of 

immunocompetent adults with and without neurocryptococcosis. One hundred and 

six samples were collected and classified in 3 groups: group 1- 21 individuals with 

neurocryptococcosis and low exposure to the yeast; group 2- was composed by 23 

healthy individuals, chicken farmings from Jurumirim, a town 164 km to São Paulo, 



 

 

and with high exposure to Cryptoccocus spp and HIV negative. The third group 

included 60 healthy HIV negative individuals with presumed low exposure to 

Cryptococcus. Two patients were excluded by report of previous malignancies 

(timoma and pulmonary cancer). The complement system was evaluated by 

hemolytic assay and ELISA to MBL. CH 50 and AP 50 values were within the 

normal range in 17/21; 13/23; 59/60 patients in groups 1, 2 and 3 respectivelly. Mean 

CH 50 values were significantly different among the three groups (P < 0,0001). 

Group 2 showed significantly reduced levels in comparison with groups 1 and 3. AP 

50 values were within the normal range in 11/21; 21/23; 60/60 patients in groups 1, 2 

and 3 respectivelly. There was difference in the AP 50 values (P=0,0005) and one no 

activation of this pathway in group 1. There was significant difference in MBL 

among the groups (P = 0,0277). GXM antibodies IgG was measured by ELISA and 

expressed as optical density (OD). GXM- IgG was detected in all the groups with 

significant difference among them (P = 0,0127). The means of IgG anti-GXM (OD) 

were: 1.191 (range 0,49 to 1.217) in group 1, 1.572 (range 0,815 to 2.479) in group 2 

and 0,965 (range 0,321 to 1.295) in the group 3. Two of the group 2 individuals had 

low GXM titers (1/256 and 1/32) and no symptoms. Four patients (4/21; 19%) with 

neurocryptococcosis died and the results showed: normal classical pathway 

activation, 2/4 had low (12 UI/mL) or undetectable alternative pathway values ; 3/4 

had high MBL concentrations and only one had low OD for IgG anti-GXM. In 

conclusion, our results suggest that constant and high exposure to Cryptococcus sp 

can prevent the development of cryptococcosis, i.e. constant and intensive fungal 

exposition induces protective antibodies to clinical disease but not to the infection. In 

the other side, genetic factors which determine MBL concentrations could influence 

the susceptibility to neurocryptococcosis. The antibodies contribute to GXM 

clearance, however, the concentrations did not correlate with the resistance to the 

disease.  

 

 

Descriptors: meningitides cryptococcal; complement system proteins, antibody 

response, antigens fungal; glucuronoxylomanann, complement pathway mannose-

binding lectin, enzyme-linked immunosorbent assay. 
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com paixão, perder com classe e vencer e vencer com ousadia, 

porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é MUITO 
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1. Histórico 

 

Otto Busse e Abraham Buschke, em 1894, relataram a presença de um 

microorganismo patogênico em lesão óssea de uma mulher com aproximadamente 

31 anos de idade (Knoke; Schwesinger, 1994). O patógeno foi descrito por Otto 

Busse como um microorganismo de corpúsculos redondos que em cultura lembrava 

um blastomiceto e, portanto, denominou-o Saccharomyces hominis e a infecção 

saccharomycosis hominis. Por sua vez, Abraham Buschke, responsável pela paciente, 

afirmou que o patógeno classificava-se como um coccidium (Knoke; Schwesinger, 

1994). Na Itália, foi isolada, no mesmo ano, por Sanfelice, uma levedura encapsulada 

que fermentava suco de pêssego e, em 1895, demonstrou-se que a levedura era 

patogênica aos animais de laboratório (Casadevall; Perfect, 1998). A levedura 

recebeu o nome de Saccharomyces neoformans, devido à sua capacidade de produzir 

lesões semelhantes a tumores em animais de laboratório (Drouhet, 1997). Surgiram 

diferentes denominações para o mesmo microorganismo, o que retardou, por muito 

tempo, o progresso na pesquisa do Cryptococcus neoformans (Casadevall; 

Perfect,1998). 

O segundo caso de doença por este agente foi relatado por Curtis, na França, 

que demonstrou a presença de leveduras em lesão de quadril, em 1896, e o patógeno 

foi denominado Saccharomyces subcutaneous tumefaciens (Drouhet, 1997). 

Assim, durante todo o século XIX, vários pesquisadores, em todo o mundo, 

relataram a existência de uma levedura que apresentava diferentes denominações, 

porém, semelhança nas infecções e, descreveram que o patógeno era um 

microorganismo encontrado em lesões humanas e em mamíferos, capaz de provocar 
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doença, que não precisava parasitar outro ser no meio ambiente e, in vitro, era capaz 

de infectar e provocar doença em cobaias (Casadevall; Perfect, 1998). 

Em 1901, Vüillemin verificou que o microorganismo não apresentava 

ascósporos característicos do gênero e denominou-o de Cryptococcus hominis 

(Sidrim, 1999). Anos mais tarde, o microorganismo passou a ser chamado 

Cryptococcus neoformans e Freeman sugeriu que a criptococose havia sido descrita 

pela primeira vez por Zenker, em 1861, que relatou detalhes clínicos e patológicos de 

meningite criptococócica, porém o crédito pela descoberta do microorganismo foi 

dado a Otto Busse e Abraham Buschke que forneceram detalhes clínicos, patológicos 

e morfológicos do hospedeiro e do patógeno (Knoke; Schwesinger, 1994 e 

Casadevall; Perfect, 1998). 

As infecções pelo C.neoformans foram relatadas durante o século XX, em 

diferentes órgãos, incluindo cérebro, pulmão e pele. Em 1908, Brewer e Wood 

descreveram um caso de criptococose, localizado na medula óssea, com sinais 

clínicos raros: a lesão lembrava uma lesão tumoral que sugeria ter sido iniciada por 

um grande granuloma de eosinófilos e o paciente recuperou-se após a retirada 

cirúrgica da lesão. Em cultura, o patógeno mostrou ser uma levedura e a doença 

recebeu o nome de blastomicose (Casadevall; Perfect, 1998). 

Em 1912, Rusk e Farnell descreveram mais dois casos de infecção no Sistema 

Nervoso Central (SNC) e os denominou de oidiomicose. Os autores forneceram 

detalhes da etiologia da infecção como “massas gelatinosas” nos pulmões, relatando 

que a reação tecidual era distinta da reação de tuberculose, pois, apresentava um 

processo granulomatoso crônico (Casadevall; Perfect, 1998). 
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Nesses termos, a criptococose (torulose, blastomicose européia, doença de 

Busse-Buschke) é uma micose de natureza sistêmica de porta de entrada inalatória 

causada por fungos do complexo Cryptococcus neoformans, com duas espécies: 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii (Moretti et al., 2008).  

 

 

2. Etiologia e Epidemiologia 

 

 

O reino Fungi está dividido em dois grandes grupos: o grupo Myxomycota 

(constituído de fungos inferiores, sem parede celular e não patogênico ao homem e 

aos animais) e o grupo Eumycota (constituído por fungos verdadeiros que 

apresentam parede celular e são patogênicos ao homem e animais). O grupo 

Eumycota é subdividido em cinco grandes filos: Zigomycotina, Ascomycotina, 

Deuteromycotina, Mastigomycotina e Basidiomycotina (figura 1) (Sidrim, 1999). 

Cryptococcus sp pertence ao filo Basidiomycotina, classe Blastomycetes, 

família Cryptococcaceae, gênero Cryptococcus (Casadevall; Perfect, 1998; 

Brummer; Stevens, 1999 e Sidrim, 1999) 
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Figura1: Esquema do Reino Fungi, com ênfase do Filo Basidiomycotina. 

REINO FUNGI 

MYXOMYCOTA EUMYCOTA 

              Zigomycotina 

             

              Mastigomycotina 

Ascomycotina 

 

Deteromycotina 

Fungos imperfeitos 

Basidiomycotina 

 

 

 

Cryptococcus sp é um fungo saprófita, cosmopolita, que causa micose 

sistêmica, geralmente, subaguda ou crônica, conhecida, sobretudo, por sua 

localização meníngea, após aquisição da infecção por via respiratória (Sidrim,1999 e 

Moretti et al., 2008). As leveduras são, habitualmente, encontradas nos humanos e 

em outros mamíferos como estruturas esféricas ou globosas encapsuladas com 

material mucopolissacarídico (manose, xilose, ácido glicurônico e glucanas) o que 

facilita sua capacidade invasiva e patogênica (Lacaz et al., 1984; Batista; Silva, 1991 

e Schop, 2007). 

O fungo apresenta uma fase sexuada, que ocorre após conjugação de duas 

cepas compatíveis, formando um pseudomicélio que origina basídios e basidiósporos 

de cuja germinação, por sua vez, pode originar células leveduriformes (Batista; Silva, 

1991; Crissey et al., 1995; Brummer; Stevens, 1999 e Schop, 2007). As células 

Fungos comestíveis e Fungos venenosos 

Cryptococcus neoformans var neoformans e var gattii 

C.albidus (meningites e infecções pulmonares) 

C.larentii (abcesso pulmonar) 

C.terreus (sapróbio da pele humana)  

C.uniguttulatus (onicomicose) 
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leveduriformes apresentam reprodução assexuada através de brotamento único ou 

duplo (Batista; Silva, 1991 e Schop, 2007) denominados blastoconídeos ou gêmulas. 

Atualmente, dois termos são utilizados para identificar o patógeno: 

Cryptococcus neoformans para relatar a forma assexuada comumente encontrada na 

clínica e Filobasidiella neoformans para relatar a forma apenas encontrada em 

laboratório (Kwon-Chung; Bennett, 1992; Sidrim, 1999 e Schop, 2007). O fungo 

pode ser encontrado em diferentes tipos de solo, tecidos, secreções e excreções de 

animais e do homem. 

Embora o gênero Cryptococcus possua 19 espécies diferentes, apenas a espécie 

neoformans é patogênica ao homem (Lacaz et al., 1991; Mitchell, 1998; Sidrim, 

1999; Bogaerts et al., 1999; Harrison, 2000 e Zaragoza et al., 2009). Com base nos 

antígenos polissacarídicos presentes na cápsula e dependendo de sua reatividade com 

diferentes anti-soros de coelhos, cinco diferentes sorotipos (A, B, C, D e AD) foram 

definidos para classificar as cepas de C.neoformans (Zaragoza et al., 2009).  Alguns 

desses sorotipos classificados incluem C.neoformans var. grubii (sorotipo A), 

C.neoformans var. gattii (sorotipos B e C) e C.neoformans var. neoformans (sorotipo 

D e AD) (Schop, 2007 e Zaragoza et al., 2009). Através de análises genéticas e 

biológicas da estrutura dos diferentes sorotipos, a variedade gatti foi elevada à 

espécie (Zaragoza et al., 2009). 

A espécie neoformans é a mais comum, com distribuição urbana e universal, 

inclusive no Brasil e está associada com o habitat de pássaros, excretas secas, ricas 

em fontes de nitrogênio, como uréia e creatinina. Condições favoráveis ao 

crescimento do fungo formam micro focos, notadamente em centros urbanos e 

relacionados a pombos. O ambiente domiciliar, particularmente na poeira doméstica, 
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pode apresentar positividade. Fontes ambientais de Cryptococcus neoformans foram 

progressivamente identificadas em árvores em diferentes partes do Brasil, como Rio 

de Janeiro (RJ), Teresina (PI), Boa Vista e Ilha de Maracá (RR), no interior do 

Amazonas e na cidade de São Paulo (SP) (Moretti et al., 2008). Em pacientes com 

AIDS, esta espécie é responsável por 10 a 15% das infecções oportunistas devido ao 

comprometimento da imunidade celular, estando associada a infecções em 

imunodeprimidos (Batista; Silva, 1991; Lacaz et al., 1991 e Mitchell et al., 1995). 

Cryptococcus gattii prevalece em regiões tropicais ou subtropicais associados à 

debris de Eucaliptus camaldulensis e espécies relacionadas (Ellis; Pfeiffer, 1990; 

Lacaz et al.; 1991; Batista; Silva, 1991 e Mitchell et al., 1995), mas áreas de clima 

temperado e frio devem ser incluídas em sua distribuição. Atualmente, sabe-se que 

eucaliptos não representam habitat natural específico nem associação específica com 

Cryptococcus gattii, observando-se diferentes padrões geográficos de ocorrência 

fungo-árvore-madeira em decomposição (Moretti et al., 2008). 

As principais regiões da criptococose gattii são Austrália, sudeste da Ásia, 

África Central e sul da Califórnia e é relatada pela maior incidência de infecção em 

hospedeiros imunocompetentes (Batista; Silva, 1991; Lacaz et al., 1991; Mitchell et 

al., 1995; Núñez et al., 1999 e Harrison, 2000). Também ocorre na América Latina 

(Peru, Colômbia, Argentina, Venezuela, Brasil, México, Nova Guiné) e em algumas 

regiões dos Estados Unidos. No Brasil, estudos clínico-epidemiológicos mostram a 

importância da neurocriptococose gattii em adultos jovens de ambos os sexos e 

crianças nas regiões Norte e Nordeste, com letalidade de 35 a 40% (Moretti et al., 

2008). 
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Martinez et al. (1996) avaliaram a prevalência das duas espécies (neoformans e 

gattii) em 20 pacientes com meningite criptocócica dos quais, 12 eram HIV positivos 

e 8 HIV negativos. Os autores não observaram diferença estatística na prevalência 

das duas espécies, porém, notaram que a espécie gattii estava mais frequentemente 

relacionada à infecção em imunocompetentes, nos quais, os sintomas costumam ser 

mais graves do que os observados em pacientes imunodeprimidos (tabela 1). 

 

Tabela 1- Características das principais variedades do Cryptococcus sp 

Características gattii neoformans e grubii 

Sorotipo B e C A, D e AD 

Distribuição Regiões tropicais e sub-

tropicais 

urbana e mundial 

Paciente principalmente Imunocompetente  Imunodeprimido  

Capacidade Quimiotática do Ag + ++ 

Resistência ao Itraconazol, 

Anfotericina e Fluconazol 

 

++ 

 

+ 

Prevalência no Brasil Maranhão e Piauí Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul 

 

Nos casos de AIDS, a criptococose é considerada a terceira ou quarta infecção 

oportunista em frequência e causa importante de morte (Batista; Silva, 1991); 6 a 10 

% destes pacientes podem desenvolver meningite criptococócica e, em 

aproximadamente 40%, a doença será a primeira infecção (Powderly, 1993). A 

criptococose ocorre com maior frequência no sexo masculino (Duppont et al,1992; 

Mitchell et al., 1995). Fernandes et al. (2000), verificaram que este predomínio 

ocorreu em 78% dos casos de criptococose. No Brasil, a criptococose ocorre como 
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primeira manifestação oportunista em cerca de 4,4% dos casos de AIDS. A 

criptococose neoformans associada à AIDS predomina nas regiões Sul Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil (Moretti et al., 2008). 

 

 

3. Patogenia 

 

 

Diversos trabalhos relatam fatores essenciais para a permanência do 

Cryptococcus sp no organismo: a virulência do fungo, especialmente devido a sua 

cápsula de mucopolissacarídeos com propriedades anti-fagocitárias e a grande 

produção de lacase e manitol e, a resposta imunológica do hospedeiro (Kozel; 

Gotschlich, 1982; Chang; Kwon-Chung, 1998; Harrison, 2000). 

Cryptococcus sp possui uma cápsula de polissacarídeo que inibe a fagocitose e 

interfere na apresentação de antígenos e, portanto, na linfoproliferação devido a 

internalização reduzida das leveduras por células fagocíticas (Vecchiarelli et al., 

1998). Os genes CAP 59, CAP 60, CAP 64 e CAP 10 são os responsáveis pela 

produção da cápsula da levedura, bem como, pelas suas propriedades patogênicas 

(Chang, Kwon-Chung, 1998; Harrison, 2000). 

A habilidade do Cryptococcus sp de escapar da resposta imune e causar doença 

está associada com a produção e secreção destes polissacarídeos capsulares, entre 

eles, os antígenos: glucuronoxilomanana (GXM), principal componente da cápsula 

da levedura (Dong; Murphy, 1997; Zaragoza et al., 2009), galactoxilomanana 

(GalXM) e uma menor proporção de manoproteínas (MP) (Rodrigues et al,; 2000 e 
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Zaragoza et al., 2009). A cápsula tem propriedades imunossupressoras e anti-

fagocíticas que quase certamente contribuem para a evasão fúngica da ação 

imunológica (Dong; Murphy, 1997; Vecchiarelli et al., 2000; Pietrella, 2003; Schop, 

2007 e Zaragoza et al., 2009). Acredita-se que o GXM contribui para a virulência 

interferindo com a resposta imunológica efetiva (Vecchiarelli et al., 2000; Brandt et 

al., 2003; Pietrella et al., 2003 e Schop, 2007). Há evidência que o GXM suprime 

tanto a resposta humoral como a celular e estudos extensos investigaram suas 

características antigênicas na facilitação dos fatores imunes humorais (Vecchiarelli et 

al., 1998 e MacGill et al., 2001).  

A presença de polissacarídeos (polímeros de α 1,3 manana com cadeias laterais 

de xilose e ácido glicurônico) envolvendo a célula fúngica encobre opsoninas 

protéicas situadas na parede e impede a interação do fungo com o receptor do 

macrófago (Kozel, Gotschlich, 1982; Schop, 2007 e Zaragoza et al., 2009). Outro 

efeito da cápsula seria a migração insuficiente de células inflamatórias para o foco da 

infecção (Dong; Murphy, 1997; Schop, 2007 e Zaragoza et al., 2009). 

O GXM do Cryptococcus sp possui o ácido xilose:mannose:glicurônico. O 

esqueleto consiste de uma manana ligada linearmente e substituída nas posições 2-O 

por resíduos únicos de ácido glicurônico ou xilose (Cherniak et al., 1980 e Zaragoza 

et al., 2009). O GXM é uma (1→3) α-D-manopiranana linear com substituições 

únicas de β-D- xilopriranosil e ácido β-D- glucopiranosil-urônico. A estrutura de 

manose é também variavelmente O acetilada em C-6. O substituto O-acetil é um 

epítopo principal no reconhecimento do GXM por anticorpos policlonais (AcPo) e 

monoclonais (AcMo) (Brandt et al., 2003; Zaragoza et al., 2009). O GXM está 

presente nos 5 sorotipos A, B, C, D e A/D. O grau de substituição da xilose e de O-
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acetilação são os determinantes principais da estrutura do GXM de cada sorotipo 

(Brandt et al, 2003; Lin, Heitman, 2006 e Zaragoza et al., 2009). 

A cápsula também pode causar efeitos deletérios nas células imunes do 

hospedeiro devido a uma molécula de adesão da família das integrinas, presente nas 

células polimorfonucleares (PMN), ser a principal molécula alvo do GXM. Altos 

títulos de GXM são comumente encontrados em fluidos corpóreos de pacientes com 

AIDS e criptococose. A direta interação de GXM com PMN foi demonstrada como 

regulador da expressão do receptor de TNF podendo impedir o acúmulo de 

neutrófilos no tecido infectado (Vecchiarelli et al., 1998). 

Lipovsky, et al. (1998), demonstraram que existe uma correlação inversamente 

proporcional entre o título de GXM e a contagem de células no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) na meningite criptocócica. 

O GXM impede a fagocitose, inibe o recrutamento de células inflamatórias, 

inibe o aumento de expressão de moléculas co-estimulatórias, suprime a 

hipersensibilidade do tipo tardio e pode reduzir a secreção de anticorpos (Rodrigues 

et al., 2000 e Schop, 2007), como também inibe a ligação de IgG, bloqueio da 

fixação de C3 e da via de ativação de complememnto pela via clássica (Moretti et al., 

2008). 

Outros antígenos polissacarídeos importantes para a proteção do fungo são os 

glicofingolipídeos (GSL) que estão envolvidos no processo de interação célula-

célula, medeiam a apoptose, atuam na adesão do patógeno a células do hospedeiro e 

implicam no crescimento do fungo. Anticorpos contra esses antígenos, in vitro, 

inibem a formação de novas células, bem como o crescimento de cepas acapsuladas e 



12 

 

capsuladas do C.neoformans, sendo este processo independente do sistema 

complemento (Rodrigues et al., 2000). 

Outros fatores de virulência são: a produção de lacase que está relacionada 

com a patogenicidade do Cryptococcus sp porque possui efeitos antioxidantes e, in 

vitro, induz a formação de melanina a partir de adrenalina, dopamina e 

noradrenalina, presentes em grande quantidade no SNC que, por sua vez, interferem 

com a resposta celular do hospedeiro ou potencializam a neurotoxicidade do fungo 

(Harrison, 2000 e Wuang et al., 1996); a produção de manitol que tem papel na 

proteção da levedura frente ao ataque oxidativo dos fagócitos, do stress osmótico e 

extracelularmente, pode contribuir para o aumento da pressão intracraniana 

(Harrison, 2000); a produção de melanina, um radical livre que impede a morte 

intracelular nos macrófagos, porque protege o fungo contra oxidantes derivados de 

nitrogênio e oxigênio produzidos durante a fagocitose no interior dos fagócitos. A 

enzima superóxido dismutase suplementa a atividade da melanina, por converter os 

radicais superóxidos em peróxidos de hidrogênio e oxigênio molecular (Schop, 2007) 

e a termotolerância (Moretti et al., 2008) (tabela 2). 
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Tabela 2: Fatores de virulência do Cryptococcus sp 

 

Fator de virulência Mecanismo 
1.Cápsula  
polissacarídica 

 Impede a fagocitose 
 Protetora de proteína fúngica: potencialmente 

opsonizante 
 Indutora da liberação de moléculas de adesão dos 

leucócitos 
 Inibe a diapedese 

2. Lacase  Ativa a produção de: 
-Catecolaminas oxidadas: neurotóxicas 
-Melanina: proteção contra radicais oxidantes 

 Inibição da enzima ferro-oxidase: redução da formação 
de radicais hidroxila em macrófagos 

3. manitol  Proteção contra reações oxidativas 
 Proteção contra “stress” osmótico 
 Potencializador do aumento da pressão intracraniana 

4. Melanina  Proteção contra radicais oxidantes 
 Impede a morte intracelular 

 

 

4. Manifestações Clínicas  

 

 

A criptococose é uma micose sistêmica de porta de entrada inalatória que 

acomete órgãos profundos e a pele de humanos e de outros mamíferos, com principal 

tropismo pelo SNC (Crissey et al., 1995; Lima, 1998; Mitchell, 1998 e Moretti et al., 

2008). Sua frequência vem aumentando desde a década de 1980, especialmente em 

imunodeprimidos (Sidrim, 1999). A doença está frequentemente associada à infecção 

pelo HIV ou a outras situações que ocasionem imunossupressão, como: diabetes, 

hepatopatias, imunodeficiências primárias, sarcoidose, leucemias crônicas, uso de 

corticóides, alcoolismo, entre outras (Batista; Silva, 1991; Lacaz et al., 1991; 
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Ramirez et al., 1994, Mitchell et al., 1995; Khanna et al., 1996; Lima, 1998; Botha; 

Wessels, 1999; Núñez et al, 1999 e Harrison, 2000). 

A micose abrange duas formas distintas do ponto de vista clínico e 

epidemiológico: a criptococose oportunista, cosmopolita, associada a condições de 

imunodepressão celular causada predominantemente por Cryptococcus neoformans 

e, a criptococose primária de hospeiro aparentemente imunocompetente, endêmica 

em áreas tropicais e subtropicais, causada predominantemente por Cryptococcus 

gattii (Moretti et al., 2008). 

A infecção humana geralmente é acidental e ocorre pela inalação de células 

leveduriformes não-encapsuladas ou esparsamente encapsuladas que atingem o 

parênquima pulmonar podendo provocar reações tissulares e ativar o sistema 

imunológico (Batista; Silva, 1991; Crissey et al., 1995 e Brummer; Stevens, 1999). 

Essas reações, geralmente, controlam a infecção. Caso isso não ocorra, a infecção 

pode permanecer localizada ou disseminar-se pelo organismo (Batista; Silva, 1991; 

Rippon, 1982). Alguns autores acreditam que a pele e a via digestiva também possam 

ser portas de entrada do fungo no organismo (Sidrim, 1999). 

Não há relatos de grandes surtos de pneumonia criptocócica associados a fontes 

ambientais comuns, sugerindo que a maioria das infecções seja subclínica e que a 

resistência natural ao patógeno é importante na progressão da doença. A 

criptococose, então, pode ser o primeiro sinal de imunodeficiência (Batista; Silva, 

1991 e Sidrim, 1999). 

Os quadros clínicos da criptococose são na maioria das vezes assintomáticos, 

podendo ocorrer quadro pulmonar, disseminado, neurológico e cutâneo primário 

(Sidrim, 1999). 
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A criptococose assintomática provavelmente tem acometimento pulmonar, 

entretanto, em geral não resulta em sintomatologia clínica ou os sintomas clínicos 

passam desapercebidos (Sidrim, 1999). 

A criptococose pulmonar pode ser assintomática ou até atingir formas graves 

de disseminação local ocasionando a Síndrome do Desconforto Respiratório do 

Adulto (SDRA) (Batista; Silva, 1991; Lacaz et al. 1991, Sidrim, 1999). Em 

imunocompetentes, a doença pode ocasionar apenas infecção latente com nódulos 

pulmonares. Já nos pacientes com alterações imunológicas pode ocorrer a reativação 

dos focos primários latentes, com disseminação, em especial, para o SNC, 

produzindo meningite ou meningoencefalite (Helou et al., 1999). 

Os sintomas clínicos podem ser febre elevada, tosse, emagrecimento, como 

também presença de líquido pleural, dor torácica e hemoptise. O comprometimento 

pulmonar pode ser isolado ou associado a outras localizações; pode ainda não ser 

evidente mesmo em casos de criptococcemia e meningite. A presença de altos títulos 

séricos do antígeno capsular implica em profunda invasão tecidual e, provavelmente, 

em doença disseminada (Saag et al., 2000). 

Um estudo retrospectivo de 36 autópsias de pacientes com criptococose 

pulmonar demonstrou, na maioria dos pacientes, algum tipo de comprometimento 

imunológico ocasionado por doença debilitante, utilização de quimioterapia ou 

corticosteróides. Foram encontrados ainda quatro subtipos de padrão histológico no 

pulmão dos pacientes: granuloma, pneumonia granulomatosa, infecção 

intracapilar/intersticial e envolvimento maciço do pulmão. Os autores não 

conseguiram correlacionar maior gravidade ou aumento da mortalidade com o 
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predomínio de algum dos quatro subtipos histológicos encontrados (McDonell; 

Hutchins, 1985). 

A disseminação da criptococose não é um fato comum, já que o SNC é o 

principal foco de disseminação do fungo, mas os quadros de onde se isolam o 

C.neoformans do sangue vêm aumentando em frequência. A principal via de 

disseminação é a sangüínea, porém, também há relatos de disseminação pela via 

linfática. Quaisquer órgãos podem ser infectados, mas alguns autores consideram a 

próstata uma fonte residual do fungo, explicando as freqüentes recaídas em 

imunodeprimidos (Sidrim, 1999). 

A neurocriptococose é representada, geralmente, por uma lesão simples ou 

maciça, multifocal, na forma de meningoencefalite, de evolução grave e fetal, 

acompanhada ou não, de lesão pulmonar evidente, fungemia e focos secundários para 

pele, ossos, rins e supra-renal (Saag et al, 2000 e Moretti et al., 2008). O tropismo do 

C.neoformans pelo SNC ainda é pouco explicado, entretanto, sabe-se que a 

composição química do líquor, rico em substratos para a fenoloxidase, tais como a 

dopamina, fazendo com que este seja um meio de cultura enriquecido para a levedura 

e, a ausência habitual de reação inflamatória no cérebro, associada à ausência de 

anticorpos específicos, favorece a instalação do fungo (Batista; Silva, 1991; Lacaz, et 

al. 1991; Sidrim, 1999 e Moretti et al., 2008). 

Os sintomas mais observados na neurocriptococose são cefaléia bem localizada 

que se intensifica com a evolução clínica, náusea, vertigens e febre, com ou sem 

associações de distúrbios visuais, de memória, sono e humor (Lacaz et al., 1991; 

Powderly, 1993 e Sidrim, 1999). O líquor mostra-se geralmente claro, com albumina 

elevada, glicose baixa e linfocitose de 200 a 800 células/mL. Em muitos casos, uma 
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hipertensão no LCR pode ser observada, sendo este um sinal de mau prognóstico 

para o paciente (Sidrim, 1999). 

A criptococose cutânea primária ocorre devido à inoculação traumática da 

levedura, entretanto, a maioria dos casos resulta de uma disseminação da infecção. 

As lesões primárias apresentam-se com características pleomórficas, como: pápulas, 

pústulas, celulite e ulcerações únicas ou múltiplas. Já as lesões de pele originadas da 

disseminação têm um tropismo pela face e membros, sendo muito semelhantes às 

lesões de Molluscum contagiosum ou lesões herpéticas (Sidrim, 1999).  

 

 

5. Sistema Imunológico na Criptococose 

 

 

Os tecidos dos mamíferos apresentam um ambiente desfavorável para o 

Cryptococcus sp, mesmo na ausência de imunidade específica anti-criptococos. O 

fungo precisa sobreviver em alta temperatura corpórea, pH levemente alcalino, 

depleção de nutrientes e em constante ataque das células do hospedeiro (Casadevall; 

Perfect, 1998). Assim, o organismo dos mamíferos está inicialmente protegido por 

uma combinação de barreiras físico-químicas e uma cascata de células efetoras 

capazes de matar ou inibir o fungo, o que justifica a baixa frequência de infecções 

sintomáticas apesar da alta exposição ao Cryptococcus sp (Casadevall; Perfect, 

1998). 

Após a instalação da levedura no organismo do hospedeiro, essas encontram, 

basicamente, quatro linhas de defesa do sistema imune, que são: a) Os macrófagos 
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alveolares; b) As células fagocíticas inflamatórias; c) sistema complemento e, d) a 

resposta adquirida (Brummer; Stevens, 1999) que tentam eliminar o patógeno do 

organismo, atuando através de um padrão de resposta Th1 e com a liberação de 

citocinas por estímulo de macrófagos (Moretti et al., 2008). 

 

 

A. Macrófagos alveolares 

 

Cryptococcus sp encontra, nos espaços alveolares, os macrófagos, porém, a 

baixa concentração de proteínas opsonizantes facilita a instalação da levedura 

(Brummer; Stevens, 1999). Harrison em 2000, demonstrou que os macrófagos não 

ativados são capazes de fagocitar as células do Cryptococcus sp opsonizadas, porém, 

não são capazes de matar o fungo e, Mitchell et al, em 1995, mostraram que a 

suscetibilidade das cepas fagocitadas não está relacionada com o tamanho da célula 

encapsulada ou acapsulada. Apesar disto, os macrófagos desempenham um papel 

importante como células apresentadoras de antígenos (APC) (Vecchiarelli et al, 

1994). 

Cryptococcus sp também é capaz de sobreviver e se multiplicar em células da 

microglia humana (Lee et al., 1995), bem como no interior dos fagolisossomas de 

macrófagos (Levitz et al., 1999). Isso mostra como o fungo é resistente ao pH ácido 

do fagolisossoma, o que sugere estratégias para o tratamento e profilaxia da doença. 
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B. Células Inflamatórias 

 

A produção de citocinas pró-inflamatórias pelos monócitos/macrófagos é outro 

mecanismo de defesa contra o Cryptococcus sp, já que a atividade dos macrófagos 

alveolares contra o fungo é fraca ou principalmente fungistática (Brummer; Stevens, 

1999). Estudos experimentais demonstraram que a neutralização das citocinas com 

AcMo induz significativa diminuição da resposta inflamatória pulmonar em 

camundongos infectados com a levedura por via intratecal (Huffnagle et al., 1997).  

Huang e Levitz, em 2000, mostraram que não há diferenças significativas entre 

a produção de citocinas pró-inflamatórias em pacientes com criptococose e HIV 

positivos ou pacientes com criptococose e HIV negativos e, concluíram que a 

resposta inflamatória deficiente nos pacientes com criptococose e HIV positivos não 

deve ocorrer devido a deficiência ou diminuição de produção das citocinas, mas sim 

a uma hiporresponsividade das células inflamatórias às citocinas produzidas, 

acarretando em uma resposta inflamatória insuficiente na infecção pelo fungo. 

Além das células inflamatórias e dos macrófagos, as células natural Killer 

(NK), também inibem diretamente o Cryptococcus sp (Murphy, 1999). 

 

 

C. Sistema Complemento 

 

O sistema complemento é formado por proteínas plasmáticas, produzidas em 

sua maior parte no fígado, tem papel importante na resposta imune do organismo e é 

ativado durante os processos inflamatórios ou danos teciduais. As principais funções 
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do sistema complemento são: ativar e lisar células, fornecer opsoninas para a 

fagocitose, eliminar imunocomplexo, fornecer fatores quimiotáticos que ativam a 

migração de células inflamatórias e participar das reações de auto-imunidade e 

hipersensibilidade (Janeway, et al., 2002; Abbas, et al. 2005). 

A ativação do sistema complemento é em cascata e pode ocorrer por três 

diferentes vias que convergem para a ativação de C3 iniciando a via efetora comum 

que é responsável pelo depósito das proteínas do complexo de ataque a membrana 

(MAC): via clássica (dependente de anticorpo), via alternativa e via das lectinas 

(figura2) (Janeway, et al., 2002; Abbas, et al. 2005). 

 

C.1. Via Clássica 

 

A ativação da via clássica é cálcio dependente e inicia-se com a ligação de C1 

à porção Fc do anticorpo, durante o reconhecimento imunológico do antígeno por um 

anticorpo específico. Entre as classes de imunoglobulinas, a classe IgM apresenta 

ligação mais eficaz com C1, e, em seguida, as sub-classes de IgG: IgG3, IgG1 e IgG2 

(Figueroa; Densen, 1991). 

A ativação desta via gera fragmentos, que podem apresentar funções 

coadjuvantes nos processos inflamatórios e anafiláticos, como os peptídeos N-

terminal: C4a, C3a e C5a, secretados a partir da ativação de C4, C3 e C5, 

respectivamente (Bing; Alper, 1995) (figura 2). 
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C.2. Via Alternativa 

 

A ativação da via alternativa se caracteriza pela presença de proteínas que 

interagem com a superfície do patógeno formando o complexo C3 convertase que 

ativa a proteína C3 iniciando a formação do MAC e liberando anafilatoxinas (C3a e 

C5a) que aumentam a quimiotaxia de células inflamatórias (Janeway, et al., 2002) 

(figura 2). 

 

C.3. Via das Lectinas 

 

A terceira via de ativação do complemento é denominada via das lectinas, 

onde a proteína ligante de manose (MBL) pode iniciar o processo de ativação, 

independentemente da presença de anticorpos ou C1q (Holmskov et al., 1994) (figura 

2). 

A principal função biológica da MBL é a opsonização, pois a lectina liga-se 

aos carboidratos presentes na superfície de microorganismos, e as estruturas de 

colágenos são ligantes para receptores de colectina presentes nos fagócitos, além de 

atuar como mediador para ativação da via clássica do sistema complemento 

(Holmskov et al., 1994 e Eisen; Minchinton, 2003). Estudos demonstraram que a 

lectina apresenta afinidade por carboidratos (manose, N-acetil-manosamina, N-

acetil-glicosamina e L-fucose-glicose) presentes em fungos, vírus, bactérias e 

parasitos (Holmskov et al., 1994; Polotsky et al, 1997; Jensenius, 1995 e Eisen; 

Minchinton, 2003). 



22 

 

A MBL une-se ao seu ligante e inicia a ativação do sistema complemento 

através do complexo MASP1/MASP2, C4 e C2, até a formação de C3 convertase 

(Thiel et al., 1992). O depósito de fatores do complemento na superfície do 

microorganismo promove a opsonização e, consequentemente, facilita a fagocitose 

pelos PMN. Assim, a MBL também representa papel crucial na fase inicial das 

infecções, antes que a resposta imunológica específica seja estabelecida (Sumiya et 

al., 1991). 

 

C.4. Via Efetora Comum 

 

Após a ativação de C3 com liberação de C3a e C3b, a C5 convertase é 

produzida e ocorre a ativação sucessiva de C5 até C9, a via efetora do sistema 

complemento. O complexo C5b a C9 produz um canal transmembrana, o MAC, que 

resulta na lise celular (Janeway et al., 2002 e Abbas et al., 2005) 
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Figura 2: Resumo dos principais componentes e ações efetoras do Sistema 

Complemento. 

 

Via Clássica   Via das Lectinas   Via Alternativa 
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As células encapsuladas do Cryptococcus sp são potentes ativadores da via 

alternativa e, a ativação do Sistema Complemento é essencial para a opsonização do 

fungo encapsulado. A incubação das células encapsuladas com soro normal humano 

leva a ativação e ligação de 107 a 108 moléculas de C3, sendo a cápsula, o alvo destas 

moléculas (Truelsen et al., 1992). Diamond et al. (1974), verificaram que células do 

Cryptococcus sp são fagocitadas em número muito maior quando são pré-incubadas 

com soro normal humano. 

Wilson e Kozel (1992), verificaram que os criptococos encapsulados ativam 

somente a via alternativa do Sistema complemento e, que, in vitro, a incubação 

destas células com os componentes reconstituídos da via alternativa levam a ativação 

e ligação de moléculas de C3 que são quali e quantitativamente idênticas ao depósito 

de C3 que ocorre em soro normal humano. As possíveis alternativas para a ausência 

da ativação da via clássica seriam que a cápsula impede a ligação de IgG na parede 

celular, como também, impede o acesso dos componentes da via clássica aos sítios 

de ativação na parede celular. 

A contribuição da ativação da via alternativa na proteção do hospedeiro foi 

demonstrada por Marcher et al. (1978), que avaliaram pacientes com criptococose 

disseminada. Os pacientes mostraram deficiências na via alternativa como: perda da 

atividade hemolítica, diminuição da opsonização, baixos níveis de C3 e pequena 

deposição de C3 em células do Cryptococcus sp encapsulados concluindo que a 

depleção de C3 é responsável pela perda do processo de opsonização e incapacidade 

no controle da infecção. 

Estudos demonstraram que há grande quantidade de moléculas de C3 no tecido 

pulmonar de camundongos infectados por criptococos e que este alto nível de C3 
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explica a maior predileção do criptococos pelo pulmão de camundongos deficientes 

de C5 (Truelsen et al., 1992). Camundongos deficientes de C5 desenvolvem 

pneumonia criptocócica aguda e fatal; enquanto, camundongos C5 normais não 

desenvolvem. Alguns estudos mostraram que a fagocitose de Cryptococcus sp por 

macrófagos de camundongos depende da presença dos componentes intactos do 

sistema complemento e, que em camundongos deficientes de C5, a fagocitose está 

diminuída apesar da grande deposição de C3b sobre a cápsula (Truelsen et al., 1992 e 

Brummer; Stevens, 1994) 

A ausência de C3 depositados em criptococos encontrados no tecido cerebral é 

explicada pela ausência de componentes da via alternativa neste local e, explicaria a 

rara presença de infiltrados inflamatórios em lesões cerebrais criptocócicas 

(Diamond et al., 1974). A concentração de C3 em LCR é apenas de 3 µg/mL, 

enquanto que, no soro a concentração atinge valores em torno de 1170 µg/mL, o que 

facilita a permanência da levedura no sistema nervoso (Truelsen et al., 1992). 

Ainda em relação ao depósito de moléculas de C3 sobre a cápsula do 

Cryptococcus sp. Washburn et al, 1991, demonstraram que os sorotipos B e C ligam-

se a, aproximadamente, metade das moléculas de C3 que os sorotipos A e D ativam 

e, quando há depleção das cadeias laterais de xilose e glucuromil da manose, a 

quantidade de depósito é equivalente nos 4 sorotipos. 

Estudo relacionando a ativação do sistema complemento pelo Cryptococcus sp 

e o desenvolvimento de resposta inflamatória demonstrou que o mecanismo 

envolvido na produção e secreção de IL-8 por neutrófilos humanos expostos a 

levedura ou ao GXM são proteínas termolábeis, provavelmente, C3a e C5a, já que 
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anticorpos contra esses peptídeos foram capazes de reduzir a produção de IL-8 pelas 

células inflamatórias (Vecchiarelli et al., 1998). 

A parede celular do fungo quando melanizada não altera a cinética ou a total 

deposição de fragmentos C3, ativando, portanto, o sistema complemento (Rosas et 

al., 2002) 

Eisen e Minchinton, (2003) relataram que a MBL exerce um papel importante 

na imunidade inata às infecções por bactérias, vírus, parasitos e fungos. A manana é 

o principal componente da parede celular dos fungos e a MBL se liga com grande 

afinidade ao Cryptococcus sp, Candida albicans e Aspergillus fumigattus. MBL 

depositada em células capsuladas de Cryptococcus sp aumentam a opsonização por 

monócitos, neutrófilos e macrófagos, enquanto apenas o depósito de MBL em células 

acapsuladas estimula a produção de citocinas por células inflamatórias. O aumento 

da secreção de TNF por monócitos ativados por manoproteínas do Cryptococcus sp é 

dose-dependente da ligação de MBL na levedura. 

Em resumo, o sistema complemento contribui para a defesa do organismo 

contra o Cryptococcus sp de diferentes maneiras: secretando opsoninas e fatores 

quimiotáticos e colaborando com a ação dos anticorpos específicos, aumentando a 

interação entre a imunidade inata e adquirida. 

 

D. A resposta adquirida 

 

Os pacientes com criptococose, em geral, apresentam algum defeito no 

desenvolvimento da resposta celular e, geralmente, apresentam baixa reatividade 

cutânea quando inoculados com diferentes antígenos fúngicos da pele em 
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comparação com indivíduos normais (Graybill, 1974). A imunidade específica contra 

o Cryptococcus sp se desenvolve em resposta a infecção ou imunização de produtos 

da levedura e, tem como função conter e/ ou erradicar a doença. 

A imunidade celular envolve a ativação de linfócitos T CD4+ e linfócitos T 

CD8+ que reconhecem os antígenos criptocócicos e secretam citocinas capazes de 

eliminar o fungo do organismo (Brummer, 1999). Em modelos experimentais, foi 

demostrado que tanto os LTCD4+ como os LTCD8+ recrutam monócitos e PMN para 

o foco da infecção e, que o LTCD8+ tem um papel importante na resposta protetora 

através da secreção de citocinas como o IFN-γ (Huffanagle et al., 1994). Kawakami 

et al, 1999, utilizando também modelos experimentais concluíram que a 

neutralização de IL-4 aumenta a produção de IFN-γ no foco infeccioso e a sobrevida 

dos animais, mostrando a importância da resposta Th 1 na proteção da criptococose. 

Apesar da resposta imune celular ser o principal mecanismo de eliminação do 

fungo, há evidências que a produção de anticorpos específicos atuem como eficientes 

opsoninas para a fagocitose, aumentam o “clearance” de GXM capsular circulante 

em modelos experimentais e, são responsáveis pela ativação do mecanismo de 

ADCC ativando células NK contra o fungo (Lamura et al., 2000 e Kwon et al., 

2002). A resposta humoral envolve principalmente anticorpos contra antígenos 

polissacarídes da cápsula, em especial o GXM (Blumer; Kaufman, 1977 e DeShaw; 

Pirofski, 1995) e é comum e detectável em 80% dos indivíduos normais. Estudos 

sorológicos usando ensaios imunoenzimáticos com polissacárides sugerem que a 

infecção subclínica é muito comum entre adultos imunocompetentes (Goldman, 

2001). Kimball (1967) apud Casadevall e Perfect (1998), demonstraram uma 

correlação inversa entre níveis séricos de GXM e anticorpos sugerindo que a 
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sorologia negativa podia refletir o seqüestro de anticorpos por imunocomplexos. O 

encontro de anticorpos contra o GXM em indivíduos sem criptococose ainda não foi 

totalmente elucidado. As evidências sugerem que esse achado explicaria as infecções 

assintomáticas ou reações cruzadas com antígenos capsulares de outros patógenos, 

como, por exemplo, Trichosporum sp. 

A resposta sorológica ao GXM mostra que são comuns as infecções subclínicas 

em adultos imunocompetentes, porém, as crianças apresentam uma resposta pobre a 

antígenos polissacarides, levando a necessidade de se estudar a produção de 

anticorpos a antígenos protéicos (Goldman et al., 2001). Lamura et al., 2000, 

identificaram anticorpos em pacientes HIV positivos contra 4 antígenos não 

capsulares imunodominantes sugerindo que esses podem representar alvos 

moleculares importantes da resposta humoral. Essas proteínas apresentam pesos 

moleculares de 48, 43, 38 e 26Kda e o aparecimento de anticorpos específicos a 

esses antígenos está relacionado com a diminuição de GXM circulante. 

Os anticorpos dirigidos ao GXM são potentes opsoninas e aumentam a 

fagocitose de Cryptococcus sp. Estudos com administração de AcMo contra o 

antígeno, em modelos experimentais, mostraram que essa inoculação prolonga a 

sobrevida e/ou reduz o número de colônias fúngicas, como também, a administração 

após a infecção pelo C.neoformans aumenta a eficácia da terapêutica com anti-

fúngicos (Casadevall; Perfect, 1998 e Netski; Kozel, 2002). 

Os anticorpos anti-GXM não são diretamente tóxicos à parede celular do 

Cryptococcus sp; são responsáveis por mediar a proteção aumentando a eficácia das 

células do hospedeiro contra a levedura. Assim, promovem a fagocitose, aumentando 

a resposta inflamatória e, consequentemente, aumentam a apresentação de antígenos 
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e expressão de moléculas co-estimulatórias e citocinas, modificando, portanto, o 

curso da infecção. A ausência de anticorpos séricos contra antígenos capsulares 

implica em um mau prognóstico para os pacientes, apesar da baixa imunogenicidade 

dos antígenos capsulares e a resposta a antígenos protéicos ser pouco estudada 

(Casadevall et al., 2002). Os anticorpos IgG anti-GXM podem ser usados como 

marcadores de infecção latente podendo indicar aumento do risco para o 

desencadeamento da doença em indivíduos imunocomprometidos (Houpt et 

al.,1994). 

DeShaw e Pirofski (1995), estudaram a soroprevalência de anticorpos anti-

criptococos em 70 pacientes HIV positivos e 53 pacientes HIV negativos e 

verificaram que a presença de anticorpos IgM, IgG e IgA é semelhante em ambos os 

grupos, com predomínio da subclasse IgG2, isótipo associado a resposta contra 

antígenos polissacarídeos (Kwon et al., 2002). A função biológica das 

imunoglobulinas séricas anti-criptococos também foram analisadas por Zhong e 

Pirofski (1996), que imunizaram indivíduos normais com o antígeno GXM associado 

a toxóide tetânico (GXM-TT) e verificaram que os anticorpos da subclasse IgG2 

foram capazes de aumentar a fagocitose por células mononucleares humanas 

independentes da cooperação de linfócitos T, sugerindo que essa imunoglobulina 

poderia ser utilizada na terapia da doença em pacientes HIV+. 

Estudos mostraram que a prevalência de anticorpos IgA e IgG em crianças de 1 

a 12 anos imunocompetentes, infectadas por Criptococcos gattii na Austrália foi de 

75% e 100%, respectivamente, demonstrando que o aumento de anticorpos está mais 

associado a infecções pela espécie gattii. Os níveis de IgG persistem por 2 anos, 

porém, a IgA decai com o término da infecção (Speed et al., 1996). 
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Anticorpos IgM e IgA contra o GXM capsular promovem fagocitose por 

macrófagos independente do sistema complemento com eficiência comparável a 

IgG1 e é proporcional a expressão do receptor de complemento 3 (CR3). A 

fagocitose pelos isótipos IgM e IgA é inibida por níveis de GXM solúvel que se 

ligam a moléculas de CD18, sugerindo uma nova ponte entre a resposta inata e 

específica (Taborda; Casadevall, 2002). 

Em resumo, os anticorpos anti-GXM possuem numerosas atividades 

biológicas: a) opsonização para fagocitose, b) ativação da via clássica do 

complemento resultando na deposição precoce de fragmentos de C3 no fungo, c) 

supressão do excesso de acúmulo de C3 pela via alternativa; d) facilitação do 

clareamento do GXM do soro in vivo, resultando no maior acúmulo de GXM nos 

tecidos ricos em células do sistema fagocítico mononuclear; e) proteção em modelos 

murinos da criptococose e, f) facilitação de vários aspectos da imunidade celular ao 

Cryptococcus sp (Brandt et al., 2003). 
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6. Justificativa 

 

 

A ativação do sistema complemento contribue para a resposta inata contra o 

Cryptococcus sp de diferentes maneiras: secretando opsoninas (C3b e C5b), fatores 

quimiotáticos (C5a), como também estudos mostram que altas concentrações de 

MBL sérica podem facilitar a invasão de microorganismos intracelulares facultativos 

nos fagócitos, aumentando a patogênese da doença específica (Garred et al., 1997) e, 

colaborando com a ação dos anticorpos específicos, porém não há relatos da 

atividade do sistema complemento in vivo durante a criptococse. A resposta de 

anticorpos são importantes para a delimitação do processo infeccioso por 

Cryptococcus sp, como também, a administração de anticorpos monoclonais podem 

inibir a liberação do GXM mediando a proteção contra o fungo (Martinez et al., 

2004), mas não há relatos na literatura da resposta de anticorpos produzidos durante 

a infecção por Cryptococcus sp. Sabemos que a neurocriptococose é considerada a 

terceira doença mais frequente em pacientes HIV positivos e, portanto é classificada 

como oportunista, entretanto, indivíduos supostamente saudáveis não conseguem 

impedir a infecção e a doença, mostrando que o Cryptococcus sp não é oportunista e 

sim, um agente de doença sistêmica.  
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Objetivo geral 

 

 

Avaliar a atividade do sistema complemento e a produção de anticorpos 

específicos anti-GXM e anti- proteínas brutas (Ag S) dos cinco sorotipos de 

Cryptococcus sp em amostras séricas de pacientes com neurocriptococose HIV 

negativos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

a- Quantificar o antígeno capsular GXM solúvel  

b- Avaliar a atividade funcional das vias clássica (CH 50) e alternativa  (APH 50) do 

sistema complemento. 

c- Quantificar a proteína MBL. 

d- Determinar a reatividade de anticorpos IgG e IgA anti-GXM e antígeno protéicos 

brutos (Ag S). 

e- Correlacionar a quantidade de antígeno GXM com os níveis de anticorpos 

específicos, MBL e atividade do sistema complemento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MÉTODOS 
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1. População estudada 

 

 

A população estudada neste projeto foi pacientes com neurocriptococose de 

ambos os sexos, sem restrição de idade e encaminhados pelo Ambulatório do 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) e pelo Ambulatório de Infectologia do 

Hospital das Clínicas de São Paulo (HC-FMUSP) no período de julho de 2002 a 

dezembro de 2004. Os pacientes incluídos no estudo apresentaram sintomas como 

cefaléia, febre, náuseas e vômitos associados ou não com alterações do nível de 

consciência e distúrbios visuais. Os critérios de exclusão foram gestação, terapia 

prolongada com antiinflamatórios esteroidais e/ou terapias com imunossupressores, 

doenças hematológicas, portadores de tumores, diagnóstico prévio de 

imunodeficiência primária ou secundária ou infecções associadas (HIV, hepatite B, 

hepatite C, sífilis, toxoplasmose ou tuberculose). Todos os pacientes com 

neurocriptococose tiveram suas amostras de LCR e/ou sangue encaminhadas para o 

Laboratório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas para a confirmação do 

diagnóstico de neurocriptococose através das seguintes avaliações: 

a) pesquisa direta do fungo: coloração com Tinta da China e visualização da 

levedura. 

b) aglutinação do látex: deteção do antígeno GXM. 

c) cultura do sedimento liquórico em ágar Sabouraud e ágar Niger: para 

confirmação do gênero e identificação da espécie e variedade do fungo. 

Foram consideradas amostras positivas aquelas em que a pesquisa direta do 

fungo possibilitou a visualização da levedura e/ou a prova da aglutinação do látex 



36 

 

apresentou-se positiva e/ou a cultura possibilitou o isolamento do fungo. As culturas 

positivas foram posteriormente confirmadas (gênero, espécie e variedade). 

A confirmação do gênero Cryptococcus foi realizada atarvés das colônias 

obtidas após o cultivo do material biológico em ágar Sabouraud e/ou ágar Niger. Em 

ágar Sabouraud a levedura cresce facilmente, quando incubada por 3 dias à 

temperatura ambiente, formando colônias brilhantes, viscosas, úmidas e de coloração 

creme (Lacaz et al., 2002). A confirmação da espécie foi realizada através da prova 

de urease (Cryptococcus neoformans é urease positiva) e/ou através da visualização 

de colônias marrons (pigmento melanóide) em ágar Niger, após 3 dias de incubação 

em temperatura ambiente (Lacaz et al., 2002). 

A confirmação da espécie de Cryptococcus sp foi realizada no laboratório de 

Micologia do Instituto de Medicina Tropical-IMT-SP através do cultivo das amostras 

de LCR, cedidas pelo Laboratório do IIER, em ágar Canavanina-CGB (Canavanina-

glicina e azul de bromotimol) por, até 3 dias, em temperatura ambiente (Lacaz et al., 

2002). Amostras de C.gattii são capazes de alterar a coloração do meio de cultura, 

tornando-o azul; a espécie neoformans por sua vez, não é capaz de promover a 

mesma alteração (a cor do meio permanece a inalterada) 

Dois outros grupos foram incluídos no estudo: um grupo de indivíduos 

saudáveis com alta exposição ao fungo (granjeiros de ambos os sexos, maiores de 15 

anos, provenientes da cidade de Jumirim, localizada no estado de São Paulo, na 

região localizada entre Botucatu e Sorocaba a 164 km da cidade de São Paulo 

(figuras 3 e 4), com clima ameno e temperatura média de 20º C e, um grupo de 

indivíduos saudáveis com baixa exposição ao fungo, moradores da cidade de São 

Paulo. 
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Figura 3: Mapa do Estado de São Paulo. 

 
Fonte: www.sp-turismo.com/mapas.htm, acesso em 21 de julho de 2011 às 22:30horas 

 

 

Figura 4: Cidade de Jumirim localizada no estado de São Paulo a 164km da cidade 
de São Paulo, entre as cidades de Botucatu e Sorocaba. 

 
Fonte: : www.sp-turismo.com/municipios-sp.htm, acesso em 21 de julho de 2011 às 

22:30horas 



38 

 

Foram avaliados, um total de 106 indivíduos divididos em 3 grupos: 

 

Grupo 1: Indivíduos com neurocriptococose e sorologia negativa para o HIV 

(pacientes) (n= 23).  

 

Grupo 2: Indivíduos saudáveis com alta exposição ao fungo e sorologia negativa 

para o HIV (granjeiros) (n=23). 

 

Grupo 3: Indivíduos saudáveis com baixa exposição ao fungo e sorologia negativa 

para o HIV (grupo controle) (n= 60).  

 

O estudo proposto foi aprovado pela Comissão de Ética Médica do HC-

FMUSP e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas- IIER. Todos os indivíduos 

foram informados sobre os aspectos científicos da pesquisa de forma clara e em 

termos simples e da necessidade de se coletar sangue por punção intravenosa e as 

amostras de sangue só foram coletadas após o consentimento verbal e escrito de cada 

um (Anexo A). 

Com a finalidade de avaliar a exposição dos indivíduos e pacientes ao 

Cryptococcus sp e com base nos dados epidemiológicos encontrados na literatura, foi 

preenchido um questionário (Anexo B), previamente validado (Rocha, 2006), 

durante a coleta, de sangue de cada indivíduo, que foi identificado por um número 

conhecido apenas pelo pesquisador principal, garantindo a confidencialidade das 

informações. 
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O sangue periférico (10 mL) foi coletado após o consentimento pelo paciente 

ou responsáveis e as amostras de soro foram estocadas, imediatamente, em 4 

alíquotas à -80oC para posterior análise (complemento e anticorpos). A coleta de 

sangue periférico dos pacientes ocorreu entre julho de 2002 a dezembro de 2004. A 

coleta de sangue periférico dos indivíduos do grupo 2 e do grupo 3 ocorreu em julho 

de 2003. 

Com o objetivo de avaliar a ativação do sistema complemento e a produção de 

anticorpos específicos anti-GXM e anti-AgS dos grupos 1, 2 e 3 foram realizadas as 

seguintes avaliações: 

 Quantificação de GXM circulante 

 Avaliação do Sistema Complemento 

 Avaliação da produção de anticorpos específicos anti-criptococos 

 

 

2. Quantificação do título do antígeno capsular GXM circulante 

 

 

Para a determinação do título do antígeno GXM nas amostras de soro dos 

grupos sintomáticos foi utilizado o teste de aglutinação para antígeno de 

Cryptococcus sp da IMMUNO-MYCOLOGICS, Inc®. Para determinar o título de 

GXM circulante, todas as amostras de soro positivas para GXM foram diluídas na 

razão 2 (1/2 a 1/1024) e o título de antígeno GXM foi estabelecido sendo a última 

diluição que sofreu aglutinação com as partículas de látex sensibilizadas.  
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3. Avaliação do Sistema Complemento 

 

 

As amostras de soro utilizadas para avaliação do sistema complemento foram 

aliquotadas e armazenadas a –70oC até o momento do uso, descongeladas em banho 

maria a 37oC e mantidas em gelo, para não ocorrer ativação inespecífica do sistema 

complemento. 

 

 

3.1. Ensaio Hemolítico para dosagem da via clássica (CH 50) (Waage et al., 

1996, modificada) 

 

 

Hemácias de carneiro foram lavadas em tampão veronal (VBS) (Veronal de 

sódio 5mM-tamponado com salina 142mM, pH7,4 contendo 0,15mM CaCl+2, 1mM 

MgCl+2 e 1% de gelatina (GVBS-Mg) por 5 minutos a 2500 rpm a 4oC, até a inibição 

de lise espontânea. Uma suspensão a 2% da papa de hemácias em tampão GVBS-Mg 

foi sensibilizada com anticorpo anti-hemácias de carneiro (hemolisina) a 1/500, para 

formação do sistema hemolítico (SH). Após incubação em banho-maria a 37oC por 

30 minutos o SH foi lavado uma vez a 2500 rpm por 5 minutos a 4oC e 

ressuspendido no mesmo volume de tampão GVBS-Mg. O SH foi armazenado a 4oC 

até o momento do uso ou por até 4 dias. 

As amostras de soro foram diluídas em série (1/20 a 1/160) em tampão GVBS-

Mg em gelo e 150µL foram transferidos para as cavidades de uma placa de fundo 
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redondo e adicionado 50µL do SH. Em cada placa também foi realizado uma curva 

padrão onde K0= 150µL de tampão GVBS-Mg + 50µL de SH; K50= 175µL de H2O 

destilada + 25µL de SH e K100=150µL de H2O destilada + 50µL de SH. 

As placas foram incubadas por 1 hora a 37oC em câmara úmida, centrifugadas 

por 3 minutos a 1000 rpm a 4oC e 50µL do sobrenadante foi transferido para uma 

placa de fundo chato com 200µL de H2O destilada. 

A leitura das absorbâncias foi feita em Leitor de ELISA a 414nm. As 

absorbâncias das amostras foram plotadas em gráfico, onde o eixo X corresponde as 

unidades de complemento (20 a 160) e o eixo Y corresponde aos valores das 

absorbâncias encontrados. O resultado foi expresso em UI/mL. 

Os valores de normalidade já padronizados em nosso laboratório com 60 

amostras de soro de voluntários saudáveis mostraram que a média de lise foi de 114 

UI/mL e a faixa de normalidade é de 63 a 170 UI/mL 

 

 

3.2. Ensaio Hemolítico para dosagem da via alternativa (AP 50) (Joiner et al., 

1983- modificada) 

 

 

Hemácias de coelho foram lavadas em tampão GVBS-Mg-EGTA® (tampão 

VBS contendo 1% de gelatina, 10mM MgCl+2 e 10mM EGTA®) por 5 minutos a 

2500 rpm a 4oC, até a inibição de lise espontânea. Foi então realizada uma suspensão 

a 2% da papa de hemácias em tampão GVBS-Mg-EGTA e armazenadas a 4oC até o 

momento do uso ou por até 4 dias. 
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As amostras de soro foram diluídas em série (1/10 a 1/80) em tampão GVBS-

Mg-EGTA® em gelo e 150µL transferidos para as cavidades de uma placa de fundo 

redondo e foi adicionado 50µL da suspensão de hemácias. Em cada placa foi 

realizado uma curva padrão onde K0= 150µL de tampão GVBS-Mg-EGTA® + 

50µL da suspensão de hemácia; K50= 175µL de H2O destilada + 25µL da suspensão 

de hemácia e K100=150µL de H2O destilada + 50µL da suspensão de hemácia. 

As placas foram incubadas por 1 hora a 37oC em câmara úmida, centrifugadas 

por 3 minutos a 1000 rpm a 4oC e 50µL do sobrenadante foi transferido para uma 

placa de fundo chato com 200µL de H2O destilada. 

A leitura das absorbâncias foi feita em Leitor de ELISA a 414nm. As 

absorbâncias das amostras foram plotadas em gráfico, onde o eixo X corresponde as 

unidades de complemento (10 a 80) e o eixo Y corresponde aos valores das 

absorbâncias encontrados. O resultado foi calculado em percentual de hemólise em 

relação aos soros normais. 

Os valores de normalidade já padronizados em nosso laboratório com 60 

amostras de soro de voluntários saudáveis mostraram que a média de lise foi de 26 

UI/mL e a faixa de normalidade é de 16 a 36 UI/mL . 
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3.3. Dosagem da proteína MBL (Frederiksen et al., 2006 – modificada) 

 

 

Este ensaio foi estabelecido com a colaboração dos Profs. Jens Christian 

Jensenius da Universidade de Aarhus, Dinamarca e Michael Kirschfink do Instituto 

de Imunologia da Universidade de Heidelberg, Alemanha.  

Placas NUNC Maxisorp® foram sensibilizadas com AcMo 131-1 anti-MBL 

humano diluído em tampão bicarbonato pH 9,6 0,06M a 1µg/mL. Após incubação 

por 18 horas à 4oC em câmara úmida e ciclo de lavagens com tampão contendo 

salina e fosfatos acrescido de detergente Tween 20® (PBS-T20 0,2%) as amostras de 

soro e curva padrão diluídos em tampão diluente (PBS-T20 0,2% + EDTA 10mM + 

leite desnatado 2%) foram adicionados as cavidades e incubados por 1 hora a 37oC 

em câmara úmida. Novo ciclo de lavagens e foi adicionado o AcMo anti-MBL 

humano conjugado a biotina a 0,2 µg/mL diluído em tampão PBS-T20® 0,2% 

suplementado com leite desnatado 2% e incubado por 1 hora a 37oC em câmara 

úmida. As placas foram lavadas com tampão de lavagem e foi adicionado o 

conjugado avidina-peroxidase a 1/500 diluída em tampão PBS-T20® 0,2% e leite 

desnatado 2%. Após 1 hora de incubação a 37oC em câmara úmida as placas foram 

lavadas com tampão de lavagem e foi adicionado 100µL da solução cromogênica 

(TMB- Calbiochem®) pronta para uso.  

A reação enzimática foi interrompida após 20 minutos com a adição de 50µL 

de H2SO4 0,18M e, a leitura foi realizada em leitor de microplaca a 450nm. 
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4. Avaliação da produção de anticorpos específicos anti-criptococos 

 

 

4.1.Obtenção dos antígenos de Cryptococcus sp: GXM e antígeno somático 

 

 

Sorotipos A (cepa 300), B(cepa 412), C (cepa 79) e D (cepa 167) de 

Cryptococcus sp utilizados neste estudo foram extraídos do cultivo in vitro da 

levedura encapsulada e não encapsulada mantido em caldo Sabouraud dextrose com 

moderada rotação (120 rpm) rotineiramente no Laboratório de Micologia do IMT-SP 

e gentilmente cedidos ao nosso laboratório para posterior preparação. Para obtenção 

de células encapsuladas para extração do antígeno GXM, a cultura foi mantida por 

15 dias à 25oC; já para extração do antígeno protéico (AgS) o cultivo das células não 

encapsuladas foi de 3 a 4 dias à 30oC. 

 

 

4.1.1. Antígeno GXM de Cryptococcus sp 

 

 

A cultura de Cryptococcus sp encapsulados foi centrifugada a 2000 rpm por 15 

minutos a fim de obter um sobrenadante limpo. O sobrenadante foi transferido para 

um frasco graduado e o volume final anotado antes de filtrar utilizando filtro de 0,45 

µm. Foi adicionado, vagarosamente, acetato de sódio (em pó) ao recipiente contendo 

o sobrenadante filtrado e 2,5 volumes de etanol a 95-100% para precipitar o 
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polissacarídeo do Cryptococcus sp (PSCN). O frasco permaneceu em temperatura 

ambiente ou a 4oC. A solução sofreu clareamento à medida que o PSCN formou uma 

película no fundo do frasco. O sobrenadante foi decantado e o frasco invertido para 

permitir a secagem do excesso de líquido. O PSCN foi dissolvido em uma 

quantidade mínima de H2O destilada. 

A concentração de polissacarídeo foi medida pelo método de Dubois a fim de 

permitir o cálculo da quantidade de PSCN presente. Para cada 10 ml de solução de 

PSCN obtido foi adicionado 400µL de solução de NaCl a 5M e a seguir, três vezes o 

volume de PSCN de uma solução de 0,3% de CTAB®. A mistura foi centrifugada a 

2000 rpm por 15 minutos e o precipitado obtido foi lavado com etanol a 10% em 

H2O destilada. O precipitado de CTAB®-GXM foi dissolvido em NaCl 1M e 

acrescentado, gota a gota, etanol a 95%. Após a centrifugação, o precipitado foi 

dissolvido em NaCl 2M. A solução foi transferida para uma bolsa de diálise com 

limite de exclusão de 10kD e dialisada contra uma solução de NaCl 1M. O material 

final obtido foi liofilizado e ressuspenso na hora de uso com o mínimo volume de 

água possível.  

 

 

4.1.2. Antígeno somático de Cryptococcus sp 

 

 

As células do cultivo de Cryptococcus sp provenientes do antígeno metabólico 

foram lavadas em PBS pH 7,2, 0,001M estéril, maceradas mecanicamente com 

auxílio de “pó de vidro”estéril e ressuspensas em PBS com inibidor de proteases 
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(fenilmetilsulfonilfluoreto-FMSF) na concentração final de 4,4 mg/mL. Após 

repouso de 48 horas a 4oC, foram centrifugadas e o sobrenadante utilizado como 

antígeno somático. A dosagem protéica foi obtida pelo método de Lowry e as 

alíquotas foram mantidas a -20oC até o momento do uso. 

 

 

4.2. Detecção de anticorpos IgG anti-GXM e anti-antígeno protéico bruto (AgS), 

padronizado “in house” 

 

 

Os anticorpos IgG reativos aos antígenos GXM e Ag S foram determinados por 

ELISA. O soro de cada amostra de sangue foi aliquotado e armazenado a –70oC até o 

momento do uso. 

Placas NUNC® Maxisorp foram sensibilizadas com antígeno GXM (5µg/mL) 

e Ag S (5µg/mL) em tampão bicarbonato-carbonato, pH 9,6, 0,06M. Após incubação 

por 2 horas a 37oC e 18 horas à 4oC em câmara úmida, as placas foram lavadas com 

PBS-T20® 0,01% (tampão de lavagem) e o bloqueio dos sítios remanescentes foi 

feito com 200µL de leite desnatado (LD) a 5% em PBS-T20 por 2 horas a 37oC em 

câmara úmida. Após ciclo de lavagens com PBS-T20®, os soros foram diluídos a 

1/100 em tampão PBS-T20®-LD 2,5% e adicionados em duplicata às cavidades. 

Foram incubados por 1 hora a 37oC em câmara úmida e submetidos a novo ciclo de 

lavagens com tampão, adicionando-se o conjugado anti-IgG humana diluído à 

1/12000 em PBS-T20-LD. Após incubação por 1 hora a 37oC em câmara úmida, as 

placas foram lavadas e adicionou-se 100µL da solução cromogênica (TMB- 
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Calbiochem®) pronta para uso. A reação enzimática foi interrompida após 15 

minutos com a adição de 50µL de H2SO4 0,18M e, a leitura foi realizada em leitor de 

microplaca a 450nm. As diluições do conjugado usadas nos testes foram 

estabelecidas previamente. A quantidade de anticorpos foi expressa em densidade 

óptica (DO).  

 

 

4.3. Detecção de anticorpos IgA anti-GXM e anti-AgS, padronizado “in house” 

 

 

Os anticorpos IgA reativos aos antígenos GXM e Ag S foram determinados por 

ELISA. O soro de cada amostra de sangue foi aliquotado e armazenado a –70oC até o 

momento do uso. 

Placas NUNC® Maxisorp foram sensibilizadas com antígeno GXM (5µg/mL) 

e Ag S (5µg/mL) em tampão bicarbonato-carbonato, pH 9,6, 0,06M. Após incubação 

por 2 horas a 37oC e “overnight” à 4oC em câmara úmida, as placas foram lavadas 

com PBS-T20® 0,01% (tampão de lavagem) e o bloqueio dos sítios remanescentes 

foi feito com 200µL de LD a 5% em PBS-T20 por 2 horas a 37oC em câmara úmida. 

Após ciclo de lavagens com PBS-T20®, os soros foram diluídos a 1/100 em tampão 

PBS-T20®-LD 2,5% e adicionados em duplicata às cavidades. Foram incubados por 

1 hora a 37oC em câmara úmida e submetidos a novo ciclo de lavagens com tampão, 

adicionando-se o conjugado anti-IgA humana diluído à 1/7000 (anti-GXM) e 1/4000 

(anti-AgS) em PBS-T20®-LD. Após incubação por 1 hora a 37oC em câmara úmida, 

as placas foram lavadas e adicionou-se 100µL da solução cromogênica (TMB- 
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Calbiochem®) pronta para uso. A reação enzimática foi interrompida após 15 

minutos com a adição de 50µL de H2SO4 0,18M e, a leitura foi realizada em leitor de 

microplaca a 450nm. As diluições do conjugado usadas nos testes foram 

estabelecidas previamente. A quantidade de anticorpos foi expressa em densidade 

óptica (DO) 

 

 

5. Avaliação estatística 

 

 

Foi realizado o estudo estatístico da população, com especificação das distintas 

variáveis estudadas (idade, sexo, diagnóstico e resultados de exames), com médias, 

medianas e desvio padrão, no caso de variáveis contínuas e percentagem, nas 

qualitativas.  

A comparação de dados contínuos foi avaliada usando teste t de Student. O 

teste de Kruskall-Wallis foi usado para comparar os diferentes resultados nos três 

grupos estudados, enquanto para a comparação entre dois grupos foi utilizado o teste 

U não paramétrico de Mann Whitney. O valor de p <0.05 foi considerado 

significativo. Os coeficientes de correlação foram avaliados utilizando o teste de 

Spearman´s.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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1. População estudada 

 

 

Foram coletadas 106 amostras de soro e divididas em 3 grupos. Dois pacientes 

do grupo 1 foram excluídos do estudo, pois, apresentavam tumores (timoma e câncer 

de pulmão). A idade média do grupo 1 foi de 38,8 anos (16M:5F; 15-66 anos); no 

grupo 2 foi de 50,5 anos (13M:10F; 16- 75 anos) e no grupo 3, a média de idade foi 

de 36,5 anos (25M:35F;23-65 anos) (tabela 3) (figura 5).  

Cryptococcus gatti foi isolado e identificado em cinco (23,80%) culturas de 

líquido cefalorraquidiano, não foi possível isolar a espécie nas demais amostras.  

 

 

2. Quantificação do título do antígeno capsular GXM circulante 

 

 

Foi determinado o título de GXM do antígeno capsular GXM, polissacarídeo 

presente na cápsula do Cryptococcus sp, circulante no soro de pacientes, indivíduos 

saudáveis com alta exposição e indivíduos saudáveis com baixa exposição à 

levedura.  

Na tabela 3, a maioria dos pacientes (16/21; 76,19%) do grupo 1 apresentou 

altos títulos de GXM sérico (títulos ≥ 256) e apenas uma paciente do sexo feminino 

(1/21; 4,76%) apresentou título de GXM sérico inferior a 16. Setenta e seis por cento 

(16/21) dos pacientes deste grupo são do sexo masculino e 81,25% (13/16) 

apresentaram carga fúngica elevada (≥ 1/256) (figura 5). 
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No grupo 2, de indivíduos saudáveis com alta exposição ao fungo, 91,3% 

(21/23) apresentaram títulos de GXM indetectáveis e em dois indivíduos do sexo 

masculino, os títulos foram de 1/32 e 1/256. No grupo 3, indivíduos saudáveis com 

baixa exposição ao fungo, todos (60/60; 100%) apresentaram títulos inferiores a 16, 

ou seja, nenhum indivíduo foi positivo para presença do fungo. 

A mediana da concentração de GXM circulante nas amostras de soro de em 

pacientes com neurocriptococose foi de 1024 (64-1024). Comparando-se com os três 

grupos, houve diferença estatisticamente significativa (P<0,0001; r2= 0,6181). 

 

Tabela 3: Características epidemiológicas e título de GXM circulante nos grupo 1 
(pacientes com neurocriptococose ativa), grupo 2 (granjeiros saudáveis e com alta 
exposição ao fungo) e grupo 3 (indivíduos saudáveis com baixa exposição ao fungo). 
 

N Idade(média) 

anos 

Sexo Título de GXM sérico  

  M F ≤ 16 16-256 ≥ 256 

Grupo 1  21 38,8 

(15 a 66) 

16 5 1  

(4,76%) 

4 

(19,04%) 

16 

(76,19%) 

Grupo 2  23 50,5 

(16 a 75) 

13 10 21 

(91,3%) 

2  

(8,7%) 

0 

Grupo 3 60 36,5 

(23 a 65) 

25 35 100% 

(60) 

0 0 
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Figura 5: Distribuição por sexo e título de GXM circulante nos grupo 1 (pacientes 
com neurocriptococose ativa) e  grupo 2 (granjeiros saudáveis e com alta exposição 
ao fungo).  
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3. Avaliação do sistema complemento 

 

 

3.1. Ensaio hemolítico para dosagem da via clássica (CH 50) 

 

 

Os valores de normalidade já padronizados em nosso laboratório com 60 

amostras de soro de voluntários saudáveis mostraram que a média de lise foi de 114 

UI/mL e a faixa de normalidade é de 63 a 170 UI/mL 

A frequência de pacientes com neurocriptococose ativa (grupo 1) com níveis 

de CH50 dentro da normalidade foi de 80,95% (17/21), 56,52% (13/23) para o grupo 

2 e 98,33% (59/60) para os indivíduos saudáveis com baixa exposição. Valores 

baixos, próximos do limite inferior de normalidade foram observados em 19,05% 

(4/21), 34,78% (8/23) e 1,67% (1/60) indivíduos dos grupos 1, 2 e 3, 

respectivamente. A mediana dos valores de CH 50 foi de 98 UI/mL (67- 115 UI/mL) 

no grupo 1, 61 UI/mL (50- 80 UI/mL) no grupo 2 e 115,5 UI/mL (93,5-137 UI/mL) 

no grupo 3 sendo significativamente diferente entre os 3 grupos (Kruskall-Wallis, 

p<0,0001). O grupo 2 mostrou significativa redução nos valores em comparação aos 

valores dos grupos 1 e 3 (figura 6). A média dos valores encontrada foi, 

respectivamente, para os grupos 1, 2 e 3 de 94 UI/mL; 66 UI/mL e 114 UI/mL.  

Os valores de CH 50 do grupo 1 apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas quando comparados com o grupo 2 (Mann-Whitney, p =0,0013) e com 

o grupo 3 (Mann-Whitney, P=0,0096). Os valores de CH 50 do grupo 2 e grupo 3 

também diferiram estatisticamente (Mann-Whitney, p<0,0001). 
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Figura 6: Ativação da via clássica (CH 50) em amostras séricas dos indivíduos do 
grupo 1 (pacientes com neurocriptococose); grupo 2 (indivíduos com alta exposição 
ao fungo) e grupo 3 (indivíduos saudáveis com presumida exposição baixa ao fungo) 
(UI/mL).  
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Todos os pacientes que vieram a óbito tinham valores de CH 50 dentro da 

normalidade. 

 

P < 0,0001

P = 0,0013 

P = 0,0096 

P <0,0001
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3.2. Ensaio hemolítico para dosagem da via alternativa (AP 50) 

 

 

Os valores de normalidade já padronizados em nosso laboratório com 60 

amostras de soro de voluntários saudáveis mostraram que a média de lise foi de 26 

UI/mL e a faixa de normalidade é de 16 a 36 UI/mL. 

A frequência de pacientes (grupo 1) com níveis de AP 50 dentro da 

normalidade foi de 52,38% (11/21); comparada com os grupos 2 e 3 que foram de 

91,30% (21/23) e 100% (60/60), respectivamente. Valor baixo, perto do limite 

inferior de normalidade foi observado em um paciente (4,76%) do grupo 1 e, outro 

paciente (4,76%) deste grupo apresentou níveis indetectáveis desta via. As medianas 

dos valores obtidos foram 33 UI/mL (25-43,5 UI/mL), 31 UI/mL (28-34 UI/mL) e 26 

UI/mL (23-30UI/mL) nos grupos 1, 2 e 3, respectivamente. As medianas variaram 

significativamente (Kruskal-Wallis, p=0,0005) entre os três grupos. As médias 

encontradas nesses grupos foram de: 39 UI/mL; 30 UI/mL e 26 UI/mL, 

respectivamente (figura 7). 

Os valores de AP 50 do grupo 1 apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas quando comparados ao grupo 3 (Mann-Whitney, p=0,0070). Os valores 

de AP 50 dos grupos 2 e 3 também foram estatisticamente diferentes (Mann-

Whitney, p=0,0005). Não houve diferença significativa ao comparar os grupos 1 e 2 

(Mann-Whitney, p=0,5646). 
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Figura. 7: Ativação da via alternativa (AP 50) em amostras séricas dos indivíduos do 
grupo 1 (neurocriptococose ativa); grupo 2 (indivíduos com alta exposição ao fungo) 
e grupo 3 (indivíduos saudáveis com presumível exposição baixa ao fungo) (UI/mL).  
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P = 0,0005 

P = 0,0005

P = 0,007 
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3.3. Dosagem da proteína MBL 

 

 

Os valores de normalidade já padronizados em nosso laboratório com 60 

amostras de soro de voluntários saudáveis mostraram que a mediana dos valores de 

MBL foi de 3.332 ng/mL.  

As medianas das dosagens obtidas nos grupos estudados foram de 7.280 ng/ml 

(2.478-10.790 ng/mL) no grupo 1; 2.605 ng/mL (1.901- 5.513 ng/mL) no grupo 2 e 

5.353 ng/mL (1.653-8.932 ng/mL) no grupo 3. As médias dos valores de MBL 

obtidas foram: 7.116 ng/mL; 3.281 ng/mL e 8.932 ng/mL nos grupos 1, 2 e 3, 

respectivamente. Diferenças significativas foram observadas nas dosagens de MBL 

nos três grupos (Kruskal-Wallis, p=0,0277) (figura 8).  

Houve diferença estatisticamente significativa para os valores de MBL do 

grupo 1 comparado com o grupo 2 (Mann-Whitney, p=0,0091). Não houve diferença 

significativa entre os valores de MBL dos grupos 1 e 3 (Mann-Whitney, p=0,2213) 

ou entre os grupos 2 e 3 (Mann-Whitney, p=0,0514). 

Dois pacientes (9,52%, 2/21) do grupo 1 apresentaram baixa concentração de 

MBL sérica (563 ng/mL e 310 ng/mL). No grupo 2, dois indivíduos (8,69%) 

apresentaram concentração inferior a 1.000 ng/mL e, um indivíduo apresentou níveis 

indetectáveis de MBL sérica (4,34%, 1/23). A frequência de MBL sérica inferior a 

1000 ng/mL foi de 15 % (9/60) nos indivíduos saudáveis (grupo 3). 
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Figura. 8: Dosagem da proteína MBL  em amostras séricas dos indivíduos do grupo 1 
(neurocriptococose ativa); grupo 2 (indivíduos com alta exposição ao fungo) e grupo 
3 (indivíduos saudáveis com presumida exposição baixa ao fungo) em ng/mL.  
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Os valores de MBL encontrados nas amostras de soro dos pacientes que vieram 

a óbito foram: 5.661, 1.126, 1.218 e 7.348 ng/mL e, o título de GXM desses 

pacientes era: 1/512, 1/1024, 1/1024 e 1/1024 respectivamente. Entre os pacientes 

com baixos valores de MBL (563 e 310 ng/mL) os títulos de GXM foram 

respectivamente 1/512 e 1/1024. 

 

P = 0,0277 

P = 0,0091 
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Na tabela 4, as amostras foram distribuídas por faixa de concentração de MBL e 

verificou-se que 42,85% (9/21) dos pacientes (grupo 1) apresentaram concentrações 

superiores a 8932 ng/mL, o mesmo ocorrendo com os grupos 2 e 3 onde a frequência  

foi de 73,19% e 50% respectivamente. 

 

Tabela 4: Distribuição das amostras séricas nos diferentes grupos por faixas de 

concentração de MBL. 

 

Concentração de MBL em ng/ mL  

Até 1653* 1653 a 8932 ≥ 8932** 

Grupo 1 5 

(23,8%) 

9 

(42,85%) 

7 

(33,3%) 

Grupo 2 5 

(21,75%) 

17 

(73,91%) 

1 

(4,34%) 

Grupo 3 15 

(25%) 

30 

(50%) 

15 

(25%) 

* valor do percentil 25 no grupo 3  ** valor do percentil 75 no grupo 3 



60 

 

4. Avaliação da produção de anticorpos específicos anti-criptococcos 

 

 

4.1. Detecção de anticorpos IgG anti-GXM e anti-antígeno protéico bruto (AgS), 

padronizado “in house”. 

 

 

Anticorpos IgG anti-GXM foram avaliados por ELISA e expressos em 

densidade óptica (DO). IgG anti-GXM foi detectado em todos os grupos com 

diferenças significativas entre eles (Kruskal-Wallis, P= 0,0127). As medianas de IgG 

anti-GXM (DO) foram 1.017 (0,255 a 1.217) no grupo 1, 1.260 (0,815 a 2.479) no 

grupo 2 e 0,680 (0,321 a 1.295) no grupo 3. As médias obtidas em cada grupo foram: 

1.191 (grupo 1), 1.572 (grupo 2) e 0,965 (grupo 3) (figura 9). 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 2 e 3 (Mann-

Whitney, P=0,0046). A comparação dos valores de densidade óptica de IgG anti-

GXM entre os grupos 1 (neurocriptococose ativa) e 2 (indivíduos com alta exposição 

ao fungo e saudáveis), não mostrou-se significativa (Mann-Whitney, P=0,1805), 

assim como entre os grupos 1 e 3 (Mann-Whitney, P=0,1645). 
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Figura. 9: IgG anti- GXM expresso em densidade óptica nos três grupos: grupo 1 
(neurocriptococose ativa); grupo 2 (indivíduos com alta exposição ao fungo) e grupo 
3 (indivíduos saudáveis com presumida exposição baixa ao fungo)  
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Cinquenta e dois por cento (11/21) dos pacientes do grupo 1 e 60% (14/23) dos 

indivíduos do grupo 2 apresentaram DO de IgG anti-GXM superior a média obtida 

pelo grupo 3 (média: 0,965). 

P = 0,0127

P = 0,0046
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Na tabela 5 distribuiu-se as amostras por faixa de DO de anticorpos IgG anti-GXM e 

verificou-se que 19,04% (4/21) respondem com DO superior ao cut off durante a 

infecção. O grupo 2 que apresenta exposição estável 39, 13% (9/23) respondem com 

anticorpos acima do corte de reação e, no grupo 3 a freqüência de anticorpos acima 

do cut off foi de 21, 66% (13/60). 

 

 

Tabela 5: Distribuição da frequência das amostras séricas nos diferentes grupos por 

faixas de DO de anticorpos IgG anti-GXM. 

 

DO de IgG anti-GXM  

Até 0,321* 0,321 a 0965 ≥ 0,965** 

Grupo 1 2 

(9,52%) 

8 

(38,09%) 

4 

(19,04%) 

Grupo 2 1 

(4,34%) 

8 

(34,78%) 

14 

(60,86%) 

Grupo 3 15 

(25%) 

22 

(36,67%) 

23 

(38,33%) 

*Percentil 25 do grupo 3   ** média do grupo 3 

 

A densidade óptica dos anticorpos IgG específicos anti- AgS (proteínas da 

parede celular do Cryptococcus sp) foi mensurada por ELISA e não houve diferença 

entre os três grupos. As medianas observadas foram 0,641 (0,340-1.662); 0,601 

(0,147-2.427) e 0,707 (0,116-3.101) nos grupos 1, 2 e 3, respectivamente (Kruskal-
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Wallis, p=0,509) (figura 10). As médias de DO encontradas foram: 0,988 (grupo 1); 

0,769 (grupo 2) e 0,927 (grupo 3). Quando os grupos foram comparados aos pares 

também não foram encontradas diferença estatisticamente significativas: grupos 1 e  

2 (Mann-Whitney, p= 0,5569); grupos 1 e 3 (Mann-Whitney, p= 0,8420) e, grupos 2 

e 3 (Mann-Whitney, p= 0,2280). 

 

Figura. 10: IgG anti-AgS nos três grupos expresso em densidade óptica: grupo 1 
(neurocriptococose ativa); grupo 2 (indivíduos com alta exposição ao fungo) e grupo 
3 (indivíduos saudáveis com presumida exposição baixa ao fungo). 
 

 

 

grupo 1 grupo 2 grupo 3
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

grupo 1 grupo 2 grupo 3
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

D
O

 

 

P = 0,509 



64 

 

4.2. Detecção de anticorpos IgA anti-GXM e anti-antígeno protéico bruto (AgS), 

padronizado “in house”. 

 

 

Anticorpos IgA anti-GXM foram mensurados por ELISA e expressos por 

densidade óptica (DO). Detectou-se anticorpos IgA anti-GXM em todos os grupos. 

As medianas de DO mostraram diferença significativa entre os três grupos (Kruskal-

Wallis, p= 0,03). A mediana de anticorpos IgA anti-GXM foi 0,057 (0,035 a 0,175) 

no grupo 1, 0,070 (0,046 a 0,182) no grupo 2 e 0,044 (0,026 a 0,072) no grupo 3. As 

médias encontradas para cada grupo foram: 0,098 (grupo 1); 0,111 (grupo 2) e 0,065 

(grupo 3) (figura 11). Houve diferença estatisticamente significativa comparando-se 

os valores de densidade óptica encontrados nos grupos 2 e 3 (Mann-Whitney, p= 

0,0142). Ao comparar o grupo 1 (pacientes com doença ativa) com o grupo 2 

(indivíduos saudáveis com alta exposição ao fungo) (Mann-Whitney, p= 0,5569) ou 

com o grupo 3 (indivíduos saudáveis com baixa exposição ao Cryptococcus sp) 

(Mann-Whitney, P= 0,1084) não foram observadas diferenças significativas. 
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Figura 11: IgA anti- GXM nos três grupos expressos em densidade óptica: grupo 1 
(indivíduos com neurocriptococose ativa); grupo 2 (indivíduos com alta exposição ao 
fungo) e grupo 3 (indivíduos saudáveis com presumida exposição baixa ao fungo).  
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P = 0,0142 
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A leitura da densidade óptica dos anticorpos IgA específicos anti-AgS 

(proteínas da parede celular do Cryptococcus sp) por ELISA e a mediana de IgA anti 

AgS foi 0,122 (0,082- 0,188) no grupo 1; 0,155 (0,078- 0,266) no grupo 2 e 0,133 

(0,076- 0,158) no grupo 3 (Kruskal-Wallis, p= 0,554). As médias de IgA anti-AgS 

foram: 0,1355 (grupo 1); 0,1805 (grupo 2) e 0,1566 (grupo 3) (figura 12). Quando os 

grupos foram comparados aos pares também não foram diferentes estatisticamente: 

grupos 1 e 2 (Mann-Whitney, p= 0,3473); grupos 1 e 3 (Mann-Whitney, p= 0,7465) 

e, grupos 2 e 3 (Mann-Whitney, p= 0,3338). 

 

Figura 12. IgA anti-AgS nos três grupos expresso em densidade óptica: grupo 1 
(indivíduos com neurocriptococose  ativa); grupo 2 (indivíduos com alta exposição 
ao fungo) e grupo 3 (indivíduos saudáveis com presumida exposição baixa ao fungo.  
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P= 0.554
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5. Correlação entre a quantidade de MBL e os títulos de GXM nas amostras 

séricas dos três grupos. 

 

 

Na tabela 6 comparam-se valores de MBL em ng/mL com o título de GXM 

circulante e observou-se a frequência nos 3 grupos. No grupo 1 observou-se que 

61,9% (13/21) dos pacientes  apresentava concentração de MBL igual ou maior que 

4500 ng/mL e títulos superiores a 256 de GXM circulante. No grupo 2, com alta 

exposição ao fungo, verificou-se que a maioria (16/23; 69,59%) apresentavam baixos 

valores de MBL (inferior a 4.500 ng/mL) e títulos de GXM indetectáveis. No soro de 

dois indivíduos assintomáticos deste grupo, obteve-se concentração de MBL de 

1.771 ng/mL para um título de GXM de 1/256 e concentração de 3.324 ng/mL para 

outro indivíduo com título de GXM igual a 1/32. No grupo 3, 48,33% apresentaram 

valores de MBL inferiores a 4500 ng/mL e títulos indetectáveis de GXM. 
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Tabela 6: Comparação entre os títulos de GXM circulante e os valores de MBL 
(ng/mL) em amostras séricas no grupo 1 (neurocriptococose ativa), grupo 2 
(indivíduos com alta exposição ao fungo) e grupo 3 (indivíduos saudáveis com 
presumida exposição baixa ao fungo). 
 

Concentração de MBL em ng/mL  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 < 4500 ≥ 4500 < 4500 ≥ 4500 < 4500 ≥ 4500 

 

< 256 

3 

(14,28%)

2 

(9,52%) 

16 

(69,56%)

6 

(26,08%)

29 

(48,33%) 

31 

(51,66%)

 

Título de 

GXM 

circulante  

≥ 256 

3 

(14,28%)

13 

(61,9%) 

1 

(4,34%) 

0 0 0 

 

 

6. Correlação entre a resposta de anticorpos e os títulos de GXM nas amostras 

séricas dos três grupos. 

 

 

Considerando-se a média de DO = 0,965 (grupo 3), avaliou-se a resposta de 

IgG anti-GXM e GXM circulante nas 104 amostras de soro estudadas.  

Observou-se que 62% (13/21) dos pacientes apresentaram baixa resposta de 

anticorpos e títulos de GXM a partir de 256 no grupo 1. No grupo 2, trinta e nove por 

cento (9/23) dos indivíduos foram reagentes para IgG mesmo na ausência de GXM 

circulante. Em um indivíduo foi detectado título de GXM circulante igual a 256 e 

DO de IgG anti-GXM superior a 1.762; o indivíduo com título de GXM igual a 1/32 

apresentou DO de IgG superior ao corte (DO= 3.324). No grupo 3, todos eram 
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indetectáveis para GXM circulante e vinte e dois por cento foram reagentes para IgG 

anti-GXM (tabela 7).  

 
Tabela 7: Comparação entre os títulos de GXM circulante e a produção de anticorpos 
IgG específicos anti-GXM em amostras séricas no grupo 1 (neurocriptococose ativa), 
grupo 2 (indivíduos com alta exposição ao fungo) e grupo 3 (indivíduos saudáveis 
com presumida exposição baixa ao fungo).  
 

 

DO de anticorpos IgG anti-GXM  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 < 

0,965 

≥ 

0,965 

Total < 

0,965 

≥ 

0,965 

Total < 

0,965 

≥ 

0,965 

Total

< 

1/256 

2 3 5 9 13 22 37 23 60 

≥ 

1/256 

8 8 16 0 1 1 0 0 0 

 

 

Título de 

GXM 

circulante 

Total 17 4 21 9 14 23 47 13 60 

 

 

7. Correlação entre a resposta de anticorpos e concentração de MBL nas 

amostras séricas dos três grupos. 

 

 

Considerando-se como altas concentrações de MBL valores iguais ou 

superiores a 4500 ng/mL e altas densidades ópticas valores ≥ 0,965 observou-se que 

a frequência de pacientes (grupo 1) com altas concentrações de MBL e baixos 
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valores de DO foi de 39,13% (9/23). Para o grupo 3, que também tem baixa 

exposição ao fungo, a frequência foi de 36,67% (22/60). O grupo 2 apresentou uma 

distribuição de 52,17% dos indivíduos com altos valores de DO e baixas 

concentrações de MBL (tabela 8).  

 
Tabela 8: Comparação entre as concentrações de MBL e DO de anticorpos IgG anti-
GXM nos grupos: 1 (neurocriptococose ativa), grupo 2 ((indivíduos com alta 
exposição ao fungo) e grupo 3 (indivíduos saudáveis com presumida exposição baixa 
ao fungo).  

 

DO de anticorpos IgG anti-GXM  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 < 

0,965 

≥ 

0,965 

Total < 

0,965 

≥ 

0,965 

Total < 

0,965 

≥ 

0,965 

Total

< 

4500 

1 6 7 4 12 16 15 14 29 

≥ 

4500 

9 5 14 5 2 7 22 9 31 

 

 

MBL 

(ng/mL) 

Total 10 11 21 9 14 23 37 23 60 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSSÃO 
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Cryptococcus sp é um patógeno intracelular facultativo, saprófita que causa 

significante morbimortalidade, principalmente, em pacientes com algum defeito na 

resposta imune, como por exemplo, HIV positivos ou outras doenças com 

comprometimento da imunidade mediada por linfócitos T (Osterholze et al., 2009). 

Além disso, observou-se que o fungo apresenta um grande potencial em causar 

doença em indivíduos imunocompetentes (Jain et al., 2009).  

A micose, do ponto de vista clínico e epidemiológico, pode ser classificada em 

criptococose oportunista, cosmopolita, associada a condições de imunodepressão 

celular e, em geral, é associada, predominantemente, por Cryptococcus neoformans; 

e a criptococose primária de indivíduos imunocompetentes, endêmica em áreas 

tropicais e subtropicais, resultante, em sua maior parte, por Cryptococcus gatti 

(Moretti et al., 2008). Cryptococcus neoformans acomete aproximadamente um 

milhão de indivíduos HIV positivos por ano, ao contrário das infecções por 

Cryptococcus gatti que são menos comuns nestas situações. Assim, a hipótese mais 

usualmente aceita é que a virulência do C.gatti deve ser a responsável pela gravidade 

da doença em pacientes imunocompetentes (Cheng et al., 2009 e Price et al., 2011). 

A infecção por Cryptococcus inicia-se por inalação de células acapsulares ou 

esparsamente capsuladas e, depois ocorre a síntese da cápsula polissacarídica, 

considerado o principal fator de virulência da levedura (Van der Wetering et al., 

2004). A cápsula polissacarídica, cujo principal componente é o GXM, seguido de 

GalXM e MP inibe a fagocitose e, em conseqüência, sua rápida destruição por 

macrófagos (Kozel et al., 2003; Jain et al., 2006 e McFadden et al., 2006). 

Observações experimentais indicam a existência de criptococose-infecção, ou 

seja, os indivíduos são reagentes ao teste intradérmico com a criptococina, porém são 
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assintomáticos (Lacaz et al., 1991) e, criptococose-doença, com sintomas 

pulmonares e/ou disseminados, principalmente, com tropismo para o sistema nervoso 

central (Moretti et al., 2008).  

Em nosso trabalho foram avaliadas 104 amostras de soro divididas em três 

grupos, sendo: grupo 1- 21 pacientes com neurocriptococose, HIV negativos e com 

baixa exposição a levedura; grupo 2- 23 indivíduos saudáveis com alta exposição a 

levedura e grupo 3- 60 indivíduos saudáveis com baixa exposição a levedura. 

Observou-se que, no grupo 1, foi isolada e identificada a espécie de Cryptococcus 

gatti em cinco culturas de líquido cefalorraquidiano (5/21; 23,8%). Ao contrário, 

Cryptococcus neoformans foi isolado de culturas de líquido cefalorraquidiano de 

pacientes com neurocriptococose HIV positivos (7/24; 29,17%) também avaliados 

simultaneamente por nós (dados não apresentados). Inclusive, este fato e a 

observação de diferente evolução clínica entre os dois grupos levaram-nos a ampliar 

a avaliação imunológica de pacientes HIV negativos acometidos por essa infecção.  

Tradicionalmente, o diagnóstico de neurocriptococose depende de cultura (teste 

de referência) e/ou da demonstração da levedura encapsulada no LCR por 

microscopia direta, através da coloração de tinta da Índia ou tinta nanquim (Saha, et 

al., 2008). Todos os pacientes do grupo 1 incluídos em nosso estudo foram avaliados 

para o diagnóstico da micose por cultura e/ou microscopia direta, além da sorologia 

negativa para HIV e outras doenças infecciosas pelo Laboratório do Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas (IIER) e, questionados quanto a ausência de 

imunodeficiências ou uso de imunossupressores,. 

A detecção do GXM, antígeno capsular polissacarídico do Cryprococcus sp 

por aglutinação do látex, pode ser realizado no sangue, urina, lavado brônquio 
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alveolar e no LCR. Na prática, a detecção de GXM circulante é feita no soro e no 

LCR e tem grande valor diagnóstico da doença (Grinsell et al., 2001), pois 90% dos 

pacientes com neurocriptococose são positivos para o antígeno no LCR e soro. 

Títulos de GXM igual 1:4 sugerem infecção por Cryptococcus sp  e títulos acima de 

1:8 sugerem criptococose - doença (Moretti et al., 2008 e Saha et al., 2008). Sendo 

assim, determinou-se o título de GXM circulante em todas as amostras séricas dos 

grupos 1 (com doença ativa), 2 e 3 ambos sem doença, porém com diferentes graus 

de exposição a levedura.  

A frequência de positividade com títulos iguais ou superiores a 1/256 no grupo 

1 foi de 76,19% (16/21), o que indica alta concentração de antígeno fúngico 

circulante. Setenta e seis por cento (16/21) dos pacientes do grupo 1 eram do sexo 

masculino e a maioria (81,25%; 13/16) apresentou carga fúngica elevada (≥ 1/256). 

Entre os pacientes sabidamente imunodeprimidos, isto é, com AIDS, a maioria 

apresentou títulos iguais à 1/1024 (19/24; 79,17%) e, também, 58% desses pacientes 

eram do sexo masculino e 85,71% (12/14) tinham altos títulos de GXM circulante 

(1/1024) (dados não apresentados).  

Nossos resultados confirmam as observações relatadas por Grinsell et al. 

(2001) ao afirmar que os títulos de GXM sérico parecem ser maiores em indivíduos 

HIV positivos do que em indivíduos HIV negativos com a doença, provavelmente 

devido a um defeito na eliminação do antígeno por fagocitose levando ao acúmulo de 

GXM maior em pacientes HIV positivos que nos pacientes HIV negativos. 

Confirmam, ainda, as observações feitas por Moretti et al. (2008) que em pacientes 

imunodeprimidos, a meningoencefalite ocorre de modo agudo, principalmente em 
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pacientes do sexo masculino, com carga fúngica elevada, predomínio do 

C.neoformans e com ampla variação de sinais clínicos.  

Analisando o grupo 2 (23 granjeiros) de indivíduos que estão rotineiramente 

expostos ao fungo, detectou-se dois indivíduos com títulos de GXM sérico. Ambos 

os indivíduos são do sexo masculino, nascidos na cidade de Jumirim, na época da 

coleta apresentavam 55 e 72 anos, e sempre trabalharam com granjas. O granjeiro de 

55 anos apresentou título de 1/32 de GXM circulante enquanto o título de GXM no 

soro do granjeiro de 72 anos foi de 1/256. Ambos, não apresentaram até os dias de 

hoje qualquer manifestação clínica pulmonar ou no sistema nervoso central e, 

afirmaram, através de um questionário, nunca terem apresentado sinais e sintomas de 

meningite, doenças imunossupressoras ou fazerem uso de imunossupressores, 

sugerindo que a exposição frequente à levedura pode impedir a criptococose-doença 

como havia sido relatado por Lacaz et al. (1991).  

No grupo 3, todas as amostras séricas foram negativas (100%; 60/60) para a 

presença de GXM confirmando o valor diagnóstico deste imunoensaio para a 

criptococose. 

Esses resultados demonstram que em regiões onde a exposição à levedura é 

instável, como ocorre na cidade de São Paulo, fica difícil estabelecer uma população 

de indivíduos protegidos. Em regiões onde a exposição é estável, são observados 

indivíduos assintomáticos com antigenemia detectável, o que pode indicar que algum 

grau de imunidade impede o desenvolvimento de manifestações clínicas nessa 

população. Estudos longitudinais de acompanhamento clínico e laboratorial desses 

indivíduos permitiriam melhor compreensão deste mecanismo. 
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Quanto à resposta imunológica, estudos clínicos sugerem que a resposta imune 

celular intacta é a característica mais importante para a resolução da infecção 

humana e experimental da criptococose (Huffnagle et al., 1999; Harrison, 2000; 

Traynor et al., 2000). Os pacientes avaliados neste estudo foram, também, analisados 

para a imunidade celular (mediada por linfócitos T), considerando-se a morfologia, 

quantidade e funcionalidade das células e não foram observadas alterações que 

indicassem um defeito na resposta imune celular em pacientes com 

neurocriptococose comparando-se com os indivíduos saudáveis (Rocha, 2006). 

Foram realizados ensaios proliferativos de linfócitos T para o antígeno criptocócico e 

a resposta observada foi semelhante ao grupo controle. 

Rocha (2006) verificou que a linfopenia e baixa expressão das subpopulações 

TCD4+ e TCD8+ não estava associada ao desenvolvimento da doença, porém, a 

elevada concentração de antígeno GXM circulante correlacionou-se com uma menor 

resposta imune celular antígeno específica e com a redução da expressão de 

receptores de quimiocina pelos leucócitos, o que poderia ter um efeito inibitório 

causado pelo fungo. 

Observações experimentais mostram que os mecanismos imunológicos 

mediados pelo sistema complemento (Kozel, 1996) além das células NK (Miller et 

al, 1990), da produção de anticorpos contra os antígenos capsulares (Martinez, 

2004) e ADCC (Houpt et al., 1994) exercem importante papel no clareamento e na 

eliminação do fungo.  

Ainda, tendo em vista que o Cryptococcus sp pode evadir-se das defesas 

imunológicas em indivíduos supostamente imunocompetentes, Chen et al.(2008) 

sugeriram que uma predisposição genética seria um dos possíveis fatores que 
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induzem maior suscetibilidade à infecção pelo fungo em pacientes 

imunocompetentes. Sendo assim, decidiu-se avaliar a atividade do sistema 

complemento e a produção de anticorpos específicos anti-GXM e anti- proteínas 

brutas presentes na parede celular (Ag S) dos cinco sorotipos de Cryptococcus sp em 

amostras séricas de pacientes com neurocriptococose ativa HIV negativos. Além 

disso, foi feita a correlação com a resposta de indivíduos saudáveis HIV negativos e 

com diferentes graus de exposição ao fungo. 

A resposta inata exerce uma especial importância nas reações anti fúngicas, é 

imediata e específica, sendo capaz de discriminar entre patógenos (não próprios) e o 

próprio, através do reconhecimento de padrões moleculares de microorganismos 

(PAMPs), entre eles, de uma variedade de fungos (Fujita et al., 2004).  

Um dos principais mecanismos de defesa da resposta inata é o sistema 

complemento com todas suas proteínas solúveis, proteínas reguladoras e receptores 

celulares agindo em cascata para a formação do MAC que integrando com a 

membrana do patógeno forma poros que levam a lise osmótica da célula, no caso, o 

fungo (Speth et al., 2004). 

O sistema complemento é considerado uma cascata de proteínas anti-patógeno 

que pode ser ativado pela via clássica (anticorpo-dependente), via alternativa 

(mediada pela superfície do patógeno) e via da lectinas, porém, diferenças na 

ativação do sistema complemento por C.neoformans e C.gattii podem ser 

importantes para explicar a virulência aumentada de algumas cepas do sorotipo B (C. 

gattii) (Voelz; May, 2010).  

As vias clássica e alternativa do sistema complemento exibem padrões 

diferentes para os eventos iniciais da deposição de C3 em criptococos acapsulados e 
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encapsulados. Cryptococcus sp encapsulados ativam preferencialmente a via 

alternativa do sistema complemento, pois, a cápsula pode impedir o depósito de IgG, 

ou o acesso das proteínas da via clássica aos sítios de ativação na parede celular do 

fungo (Wilson; Kozel, 1992). 

Os valores de CH 50 nos pacientes com doença ativa estiveram na sua maioria 

dentro da normalidade, assim como os valores dos grupos 2 e 3, diferindo 

estatisticamente. Trinta e quatro por cento dos indivíduos com alta exposição 

apresentaram valores no limiar inferior de normalidade e a média dos valores desse 

grupo foi de 66 UI/mL, o que pode ser explicado pela constante inalação de 

leveduras acapsuladas e a produção de anticorpos específicos contra o fungo. 

Em estudos experimentais, diversos autores observaram que as leveduras 

encapsuladas ativam fortemente a via alternativa do sistema complemento (Kozel et 

al., 1998; Speth et al., 2004 e Mershon et al., 2009). A cápsula do Cryptococcus sp 

serve de sítio para ativação e depósito de fragmentos de C3, que são opsoninas 

facilitadoras de fagócitos. Cryptococcus gattii não parece ativar a via alternativa tão 

bem como o C.neoformans, pois, liga-se fracamente as moléculas de C3.  

Em nossos resultados verificamos que os valores de AP50 no grupo 1 foram 

estatisticamente diferentes quando comparados com o grupo 3, mostrando que a via 

alternativa é fortemente ativada durante a infecção por Cryptococcus sp. Speth et al. 

(2004) afirmaram que o GXM estimula a produção de C3 em células peritonias e a 

presença suficiente de proteínas do complemento bem como a disponibilidade de 

fragmentos de C3 para opsonização são pré-requisitos para a indução de TNF-α e IL-

8 que aumentam digestão intracelular de células encapsuladas por PMN. 
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A frequência de óbitos entre os pacientes com neurocriptococose foi de 19,04% 

(4/21) e, desses apenas um (4,76%) apresentou valores indetectáveis das proteínas da 

via alternativa e, um paciente apresentou valor inferior ao limite inferior de 

normalidade (12 UI/mL). Em todos os pacientes que vieram a óbito observamos 

valores de CH50 dentro da normalidade. 

A cooperação entre os PMN e os mecanismos de defesa humorais foi 

demonstrada pelo fato que a morte da levedura por neutrófilos é mais eficiente 

quando há opsoninas derivadas do sistema complemento (C3b, C4b ou C5b) ou 

anticorpos IgG depositados na cápsula do Cryptococcus sp (Vecchiarelli et al, 1998). 

Detectou-se ativação da via alternativa na maioria dos pacientes com 

neurocriptococse (20/21) e, a ativação dessa via ocorreu em todas as amostras séricas 

dos grupos de pacientes saudáveis com alta (grupo 2) e baixa (grupo 3) exposição ao 

fungo.  

Esses resultados sugerem que a via alternativa é a primeira linha de defesa da 

resposta inata para inibir a instalação da levedura nos pulmões, porém não é a única 

via de ativação da resposta inata. 

Apesar da via alternativa exercer função principal na eliminação da levedura, 

foi observado que a proteína MBL é capaz de ativar in vitro a deposição de C3 em C. 

gatti. em murinos (Mershon et al., 2009). A proteína MBL também exerce papel 

central na resposta inata, pois, deposita-se em carboidratos presentes na superfície de 

microorganismos mediando a opsonofagocitose iniciando a via das lectinas do 

sistema complemento. Na tuberculose, Garred et al. (1997) sugeriram que a proteína 

MBL facilita a entrada da micobactéria nos fagócitos, sítio de multiplicação das 

micobactérias e, altos níveis de MBL no plasma são uma desvantagem para o 
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hospedeiro. Eisen e Minchinton (2003) associaram a deficiência dos níveis de MBL 

com infecções bacterianas em pacientes com neutropenia e doença meningocócica. 

Baseado nessas afirmações resolvemos quantificar a proteína MBL no soro dos 

pacientes com neurocriptococose, uma infecção causada por patógeno intracelular e, 

observamos que a média da concentração de MBL entre os pacientes foi de 7.116 

ng/mL, sendo que entre os pacientes com concentrações de MBL iguais ou 

superiores a 4500ng/mL (concentração alta), 61,9% apresentou títulos de GXM 

superiores a 1/256, o que vai de acordo com o proposto por Garred et al. (1997) que 

altos níveis de MBL no plasma são uma desvantagem para a resposta imune. 

Os níveis de MBL sérica entre os três grupos foram diferentes estatisticamente 

(p= 0.0277) e, ao comparar o grupo com doença ativa e o grupo com alta exposição 

ao fungo também observamos diferença estatisticamente significativa (p= 0.0091). 

Essas observações que pacientes com neurocriptococose apresentam níveis de MBL 

maiores que indivíduos saudáveis com alta exposição ao fungo, porém, níveis 

semelhantes com os dos indivíduos saudáveis com baixa exposição ao fungo, 

indicam que a proteína MBL deva estar envolvida na resposta imediata ao 

Cryptococcus sp ou facilitando a evasão do fungo para o interior dos macrófagos, ou 

na habilidade de disseminação da levedura ou na reativação dos granulomas 

formados. Porém, como na tuberculose (Garred et al., 1997), essas hipóteses não 

podem ser respondidas, indicando apenas uma forte presença da proteína MBL na 

resposta inata frente a levedura.  

A resposta imune é o principal determinante da infecção criptocócica (Guillot, 

et al. 2008), entretanto, a maioria dos estudos é experimental e há poucas 

informações da resposta imune humana frente à infecção. Sendo assim, o outro alvo 
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do nosso estudo foi avaliar a resposta de anticorpos ao GXM e às proteínas da parede 

celular (Ag S) da levedura em pacientes com neurocriptococose HIV negativos 

correlacionando com os dados obtidos com indivíduos saudáveis com alta e baixa 

exposição ao fungo.  

Observamos que 52,38% dos pacientes do grupo 1 produziam anticorpos IgG 

anti-GXM com DO superior a 0,965, fato que se repetiu no grupo 2 (14/23; 60,86%0 

e no grupo 3 (23/60; 38,33%). Esses resultados estão de acordo com a observação de 

Schop et al. (2007), que verificou que a maioria dos indivíduos se infecta 

principalmente durante a primeira infância e que ocorrem infecções repetidas durante 

a vida, pois, a levedura é ubíqua e acapsular quando no meio ambiente, sendo 

facilmente inalada. 

Tendo em vista que o Cryptococcus sp é um fungo intracelular facultativo há 

controvérsias sobre a importância dos mecanismos mediados por anticorpos no 

clareamento efetivo do fungo, pois os anticorpos direcionados contra os antígenos 

capsulares do Cryptococcus sp são comumente encontrados em indivíduos com ou 

sem doença ativa. Em ambos os casos, os indivíduos imunocompetentes aparentam 

ter certo grau de imunidade ao GXM (Schop et al., 2007).  

A administração passiva de anticorpos anti-capsulares prolonga a sobrevida 

e/ou reduzem a carga fúngica em criptococose experimental (Voelz; May; 2010). Os 

anticorpos anti-criptococos aumentam sua função protetora por opsonização 

dependente de receptor Fc nos fagócitos e pela ativação da via clássica do sistema 

complemento. A especificidade dos anticorpos parece ter grande importância na 

proteção (Voelz ; May, 2010). 
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Em nosso estudo detectamos IgG anti-GXM em todos os grupos com 

diferenças significativa entre eles.Foi testado se essa resposta não poderia ser uma 

reação cruzada com antígenos fúngicos presentes em outras leveduras. Avaliamos a 

resposta de anticorpos IgG anti- GALXM, antígeno presente na parede celular de 

Candida albicans, levedura comensal da microbiota normal do intestino de 

mamíferos e, não foram observadas reações cruzadas (dados não apresentados). 

A presença de anticorpos IgG anti-GXM foi relatada por Spoljar e Tomasié 

(2001) em amostras de soro de camundongos com a doença e camundongos 

saudáveis sugerindo que a presença de anticorpos IgG anti-GXM representa a 

exposição ao Cryptococcus na natureza bem como em infecções subclínicas.  

Taborda e Casadevall (2002) verificaram que AcMo IgM, IgG1 e IgA anti-

GXM são protetores em modelos experimentais com criptococose. Anticorpos IgM e 

IgA comumente ligam-se a cápsula do fungo em soro humano, podendo indicar um 

mecanismo importante de defesa. 

Anticorpos IgA anti-GXM foram detectados em todos os grupos analisados 

com diferenças estatisticamente significativas entre eles. Quando comparamos o 

grupo 2, com alta exposição ao fungo e, o grupo 3 com baixa exposição ao fungo, 

foram observadas diferenças estatísticas, o que pode confirmar os dados observados 

por Taborda e Casadevall (2002). O grupo 1 não foi significativamente diferente 

quando comparado com os grupos 2 ou 3. 

As análises foram direcionadas na detecção de GXM circulante e a presença de 

anticorpos IgG anti-GXM, porque o racional para obtenção de uma vacina para 

Cryptococcus sp que ative a produção de anticorpos anti GXM baseia-se na 

habilidade que esses anticorpos tem em aumentar a resposta do hospedeiro na 
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criptococose experimental, trazendo benefícios ao hospedeiro (Datta et al., 2008). A 

proteção mediada por vacinas nesses modelos foi associada com a redução dos 

títulos de GXM circulantes e produção de anticorpos específicos direcionados ao 

GXM que mostraram prolongar a sobrevivência de camundongos primoinfectados 

por criptococos (Datta et al.; 2008). Com base em nossos achados, valores altos de 

DO de anticorpos IgG anti-GXM são suficientes para proteger da infecção por 

Cryptococcus sp ou para o clareamento de GXM circulante em indivíduos com alta e 

estável exposição ao fungo. 

Observamos que entre os dezesseis pacientes com altos títulos de GXM, 

ciquenta por cento teve alta produção de anticorpos. Quando esses mesmos 

parâmetros foram avaliados no grupo 3 com similar exposição ao fungo, observou-se 

que 61,66% (37/60) dos indivíduos saudáveis apresentam valores de DO de IgG anti-

GXM inferiores a 0,965 e títulos de GXM circulante indetectáveis no soro. Já o 

grupo 2, onde os indivíduos relatam uma alta e estável exposição ao fungo a maioria 

(14/23; 60,86%) respondeu com produção de anticorpos superior a 0,965 e ausência 

de GXM circulante. Os dois indivíduos do grupo 2 com títulos de GXM circulante 

(1/256 e 1/32) apresentaram altos valores de DO de IgG anti-GXM (1.771 e 3.324). 

Cinquenta e oito por cento dos pacientes HIV positivos e neurocriptococose 

apresentaram altos títulos de GXM e altas DO de anticorpos IgG anti-GXM (dados 

não apresentados).  

Analisamos a produção de anticorpos contra antígenos brutos presentes na 

parede celular das leveduras acapsuladas, e não observamos diferenças entre os três 

grupos, o que confirma que o GXM é o principal fator de virulência do fungo. 
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Entre os quatro pacientes que faleceram observamos que 100% apresentavam 

valores de CH 50 dentro da normalidade, 50% tinham valores indetectáveis de AP 

50; 100% apresentavam concentrações de MBL sérica superiores a 1000 ng/mL e 

cinquenta por cento tinham DO inferior a média de corte do grupo 3, o que pode 

sugerir que  altas concentrações de MBL séricas são prejudiciais em infecções 

causadas por patógenos intracelulares e que a via alternativa exerce um papel 

importante na resposta imediata frente a infecção por Cryptococcus sp. 

Este estudo é o primeiro a avaliar populações de pacientes com 

neurocriptococose HIV negativos e comparar com grupos de diferentes exposições 

ao mesmo fungo. É pioneiro, também, na análise da ativação do sistema 

complemento, principalmente a via das lectinas, sugerindo que níveis elevados da 

MBL possam aumentar a suscetibilidade de indivíduos previamente sadios em 

contato com Cryptococcus. Ainda, confirma-se o papel da via alternativa nesta 

infecção. Ressalta-se a eficácia dos anticorpos específicos no clareamento do GXM, 

fator relevante ao desenvolvimento de doença por esse fungo e que também foi 

avaliado no presente estudo. Os resultados apresentados sugerem que o estudo 

funcional por ensaios de opsonofagocitose podem trazer melhor compreensão da 

interação dos fatores aqui relatados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSÕES 
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Através do presente estudo, pode-se concluir que: 

 

 

1. Houve um predomínio de neurocriptococose na população masculina HIV 

negativa. 

 

 

2. A detecção de antígeno GXM capsular circulante nas amostras de soro de todos os 

pacientes com doença sintomática e em dois indivíduos assintomáticos com alta 

exposição ao Cryptococcus SP e a presença de altas densidades ópticas de IgG anti-

GXM em ambos grupos sugerem que a produção de anticorpos não foi determinante 

para proteger da infecção pelo Cryptococcus sp., nem para o “clearance” de GXM 

circulante em  indivíduos com neurocriptococose. 

 

 

3. Pacientes que desenvolveram graves sequelas ou foram a óbito em decorrência da 

infecção mostraram baixos valores ou valores indetectáveis da via alternativa do 

sistema complemento demonstrando o papel desta via na resposta imediata à 

instalação da levedura no organismo ou um consumo destas proteínas decorrente da 

infecção pelo Crypotococcus.  
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4. O predomínio de altas concentrações de MBL sérica encontrado em pacientes com 

neurocriptococose sugere que valores elevados desta proteína podem facilitar a 

infecção por patógenos intracelulares como o Cryptococcus. 

 

 

5. Estudos longitudinais que avaliam a opsonofagocitose do Cryptococcus podem 

auxiliar na compreensão do papel dos anticorpos e do sistema complemento na 

infecção do sistema nervoso por este fungo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ANEXOS 
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Anexo A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica e Experimental (LIM 56) da 

Faculdade de Medicina da USP, juntamente com o serviço do Hospital Emílio Ribas, 

está desenvolvendo uma pesquisa para melhor compreender a função do Sistema 

Imunológico em indivíduos com infecção pelo C.neoformans. Para este estudo é 

necessária a coleta de 10 mL de sangue de pacientes com criptococose e que sejam 

HIV negativos, como também, de indivíduos saudáveis expostos ao fungo, para a 

realização de exames laboratoriais específicos. 

Você não tem obrigação alguma de contribuir para este estudo e sua recusa não 

ocasionará nenhum prejuízo para seu tratamento médico. Caso você concorde em 

participar desta pesquisa, serão coletados 10 mL de sangue de seu braço. Como em 

qualquer coleta de sangue pode haver desconforto local, sendo que, todas as medidas 

de segurança serão tomadas para minimizar, ao máximo, qualquer incômodo ou risco. 

Sempre que possível esta coleta será realizada junto com os exames de rotina para 

evitar coletas extras.  

Este estudo não prevê benefícios diretos para você. Caso alguma informação 

obtida a partir da pesquisa possa lhe ser útil, faremos o possível para repassá-la, o mais 

rápido possível, para sua equipe médica. Em nenhum momento seu nome será 

divulgado em publicações, relatórios ou quaisquer outros meios de comunicação. Sua 

identidade será mantida em absoluto sigilo.  

Após a leitura do texto acima, declaro que entendi todas as condições do estudo 

e concordo com todas elas. 

Em caso de qualquer dúvida, favor contatar Dra Anete S. Grumach no telefone 

3066-7499 em horário comercial. 

 

NOME__________________________________________ 

ASSINATURA___________________________________ 

TESTEMUNHA 1_________________________________ 

TESTEMUNHA 2_________________________________ 

DATA________/_________/_________ 
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Anexo B- Questionário 

 

Avaliação do sistema complemento e produção de anticorpos de pacientes HIV 

negativos com neurocriptococose. 

 

IDENTIFICAÇÃO       N______ 

DATA DA COLETA:________________    GRUPO:_____ 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____  Etnia:_____________ 

Sexo: ________________ 

Cidade e Estado de nascimento:_________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

Bairro:_____________________ Cidade_____________________ 

UF:_____________ 

Telefone:___________________            Registro H.C.:________________________ 

 

1. Você possui criação de aves em casa? Qual? 

R:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. No seu caminho diário você passa por criações de aves ou plantações de 

eucaliptos? 

R:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Você costuma fazer eco-turismo? Em quais estados? 

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Você trabalha em laboratórios, hospitais ou com criação de aves? 

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Você tem alguma doença congênita ou algum problema de saúde? 

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Você já precisou de transfusão sangüínea ou transplante de órgãos? 

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Você já ficou internado ou precisou fazer alguma cirurgia? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Você usa alguma medicação todos os dias? Qual? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. Você tem o hábito de tomar bebidas alcoólicas ou tabagismo? 

R:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Há quem diga que todas as noites são de sonho, mas há também quem 

garanta que nem todas são as de verão. No fundo, isso não tem 

importância, o que interessa mesmo não é a noite em si e sim os sonhos 

que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do 

ano, dormindo ou acordado. 

W.Shakespeare 

 

 


