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RESUMO

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica, endêmica na

América Latina, causada pelo fungo dimórfico térmico Paracoccidioides

brasiliensis (P. brasiliensis), cujo principal componente antigênico é a

glicoprotelna de 43 kDa (gp43). Diferentes formas clfnicas podem ser

desenvolvidas e estão diretamente associadas com vários graus de depressão

da resposta imune celular.

Considerando a importância das células dendrfticas na interação dos

sistemas imune inato e adaptativo, e na ativaçAo de células T "naive", no

presente trabalho estudamos se células dendrfticas interagem com leveduras

de P. brasiliensis, assim como seu principal componente antigênico (gp43). Foi

demonstrado pela primeira vez que células dendrfticas poderiam ser infectadas

por leveduras de P. brasiliensis, e esse fungo permaneceu viável após

fagocitose. Analisamos por citometria de fluxo a expressão das moléculas de

superflcie observando diminuição significativa da expressA0 das moléculas de

MHC-II, COSO e C054 em células dendrfticas quando estas foram incubadas

com leveduras da cepa Pb18 ou com gp43. Esse resultado mostrou que a açAo

do P. brasiliensis em células dendriticas poderia ser mediada pela gp43. Ao

analisarmos a sfntese de IL-12, observamos diminuição significativa desta

interleucina, quando células dendrlticas ativadas com LPS, foram cultivadas na

presença de leveduras de P. brasiliensis ou gp43. Esses resultados sugerem

que a gp43 pode afetar várias funçOes das células hospedeiras, indicando que

esta inibição pode ser usada pelo P. brasiliensis para reduzir a eficiência da

resposta imune, facilitando assim o estabelecimento da infecção primária em

indivlduos suscetfveis.
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ABSTRACT

Paracoccidioidomycosis, endemic in Latin America, is a progressive

systemic mycosis caused by dimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis,

where the major antigenic component is a glycoprotein of 43kDa (gp43). The

infection can evolve to different clinicai forms that are associated to various

degrees of suppressed cell-rnediated immunity. The role of dendritic cells (DCs)

in P.brasiJiensis infection has never been investigated. With the recognition that

OCs are able to initiate response in naYve T cells and that they also participate in

Th cell education the present study was undertaken to understand whether OCs

interact with P. brasiliensis or gp43, as well as to elucidate possible mechanisms

and consequences of this interaction. In the present report, it was demonstrated

for the first time that OCs could be infected by P. brasiliensis and survive. Our

results indicate that P. brasiliensis infection and purified gp43 lead to down

regulation of MHC-II and adhesion properties of immature OCs. The down

regulation was also observed in LPS-induced OCs maturation, where the

expression of MHC-II, COa0, C054 and C040 were significantly inhibited in the

presence of P. brasiliensis or gp43. These data show that the actions of P.

brasiJiensis on OCs could be rnediated by gp43. In addition, an inhibition of IL-12

production by gp43 was observed in LPS-induced De maturation. These results

suggest that gp43 affects many functions of the host cells, indicating that this

inhibition might be used by P. brasiliensis to reduce the effectiveness of the

immune response, thus facilitating the establishment and fate of primary

infection in susceptible host.
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INTRODUCÃO

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica de natureza

profunda e granulomatosa, que compromete preferencialmente o tecido

pulmonar, o sistema linfático, o tecido mucocutâneo e, por contiguidade,

qualquer outro órgão.

A PCM foi descrita pela primeira vez em 1908 por LUTZ, em

pacientes apresentando granulomas ganglionares e com lesões na mucosa

oral. Desde então, esta patologia tem recebido várias denominações, mas

somente em 1930, ALMEIDA cria o gênero Paracoccidioides, denominando

assim, o agente causador desta micose como Paracoccidioides brasiliensis

(P. brasiliensis).

Geograficamente está restrita a paises da América Latina como

Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia (FRANCO et aI., 1987 e

RESTREPO, 1990), sendo a micose sistêmica mais comum no Brasil

(WANKE &LONDERO, 1994).

O agente etiológico da PCM é um fungo dimórfico, e as condições

que favorecem o dimorfismo deste fungo seriam variações térmicas, balanço

nutricional e umidade relativa (MACKINNON, 1960; NEGRONI, 1968;

BORELLI, 1972; PADILHA-GONÇALVES, 1972; RESTREPO, 1985

CONTI-DIAZ & RILLA, 1989).

P. brasiliensis é conhecido apenas na sua forma assexuada,

saprobiota do solo (ALMEIDA, 1930). Quanto às caracteristicas

morfológicas, o fungo se apresenta sob a forma de levedura quando

cultivado à 37°C ou em vida parasitária, e no exame direto, pode-se verificar

a presença de células ovaladas (com 1-30llm de diâmetro) (LACAZ, at aI.,

1991) ou multibrotantes, com aspecto de "roda de leme". Em vida saprofitica

ou quando cultivado a 25°C, o P. brasiliensis apresenta-se sob a forma de

micélio, com hifas hialinas delgadas e septadas.

Estudos que caracterizam as áreas de maior prevalência da PCM

mostram que esta é encontrada em locais de floresta úmida - tropicais e

subtropicais, com temperaturas variando entre 17 e 24°C, indicas
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pluviométricos elevados (800-2.000 mm por ano) e com altitude média de 47

a 1.300 m, regiões com o inverno curto, grandes rios e verões chuvosos

(RESTREPO, 1985).

Os aspectos epidemiológicos da PCM não estão bem definidos.

Alguns autores acreditam que a micose é responsável pelos elevados

Indices de mortalidade em áreas rurais da América Latina. Entretanto,

vários estudos relatam sua ocorrência em trabalhadores de áreas industriais

e em crianças que residem em regioes urbanas (GREER e RESTREPO,

1977; BlOTTA et aI., 1999 e DEL NEGRO et a/., 1994). Atualmente acredita

se que as crianças representam em geral, 5% dos casos relatados desta

micose (BlOITA et aI., 1999).

Coutinho et aI. em 2002, publicaram um estudo sobre 3.181 óbitos por

PCM no Brasil entre 1980 e 1995. Neste perlodo a micose destacou-se

como oitava causa de mortalidade por doença predominantemente crônica,

entre as patologias infecciosas e parasitárias, e a mais elevada taxa de

mortalidade entre as micoses sistêmicas. A taxa média de mortalidade anual

foi de 1,45 casos por milhão de habitantes, e a região Centro-Oeste

apresentou o segundo coeficiente mais elevado do Pais. A doença

prevaleceu como endemia nas áreas rurais, e a taxa de mortalidade

predominou em indivlduos do sexo masculino, atingindo 84,75% dos óbitos.

Em áreas classificadas como sendo de alta endemicidade, o Indice

anual é estimado em 3 casos por 100.000 habitantes (LONDERO &RAMOS,

1990).

A progressão da infecção fúngica causada pelo P. brasiliensis é mais

comum nos homens com idade entre 30 e 60 anos, na proporção de 13

homens para 1 mulher em áreas endêmicas (LACAZ et aI., 1994). Estudos

sugerem que nas mulheres os hormônios femininos conferem uma proteção

natural contra esta patologia. O tratamento de P. brasiliensis com altas

concentrações de hormônio feminino (estrogênio) bloqueia a transição da

fase miceliana (forma infectante do fungo) para a leveduriforme (forma

parasitária) (lOOSE at aI., 1983; RESTREPO at aI., 1984; SALAZAR at aI.,

1988 e CLEMONS et aI., 1989). Estes dados sugerem que a resistência das
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mulheres no estágio inicial da infecção seja atribufda a estes efeitos

hormonais (ARISTIZABAL et ai., 1998).

BLOTTA et ai., (1999) estudaram 584 pacientes com idade entre 5 e

87 anos no Estado de São Paulo, observando que os maiores fndices da

PCM ocorreram em homens com idade entre 41 e 50 anos, sendo que 46%

destes trabalhavam em zona rural.

O habitat natural do P. brasiliensis ainda é desconhecido existindo

estudos que relatam o isolamento do fungo a partir de amostras de solo,

sugerindo que este é o mais provável nicho ecológico do parasita

(NEGRONI, 1966; ALBORNOZ, 1971; SILVA-VERGARA & MARTINEZ,

1990; RESTREPO et aI., 2001).

P. brasiliensis foi isolado inicialmente de amostra do solo por SHOME

& BATISTA (1963) no Brasil. SubseqOentes isolamentos foram obtidos na

Argentina (NEGRONI, 1966), em uma fazenda na Venezuela (ALBORNOZ,

1971), sendo isolado também de ração de cachorros, provavelmente por

contaminação com o solo (FERREIRA, et ai., 1990).

Estudos epidemiológicos demonstram o isolamento do fungo em

diferentes animais. Em 1965, GROSE & TRANSMITT isolaram o fungo do

trato intestinal de três morcegos (Artibus literatus) na Colômbia. GESUELE,

em 1989 isolou o fungo de fezes de um pingOim na Antártica e estudos

recentes têm mostrado o isolamento do P. brasiliensis de vfsceras de tatus,

em áreas endêmicas da micose (BAGAGLI et aI., 2003; HEBELER

BARBOSA et aI., 2003)

No Brasil, SILVA-VERGARA et ai., (1998) isolaram o fungo a partir do

solo coletado na entrada de uma toca de tatu em um cafezal, na região de

Ibiá, Minas Gerais. Posteriormente, outras três cepas foram isoladas a partir

de tatus na mesma região (SILVA-VERGARA et ai., 2000). BAGAGLI et ai.,

(1998) em Botucatu, SILVA-VERGARA et al.,(1998) e MACEDO et ai.,

(1998) na Serra da Mesa em Goiás confirmaram a presença de P.

brasiliensis em tatus através de exame histopatológico nas diferentes

regiões do Brasil. Com esses relatos, fica claro a dificuldade de se localizar

com precisA0 o habitat natural do fungo.



8

No homem, várias portas de entrada têm sido sugeridas para o P.

brasiliensis, incluindo pele, mucosas, trato gastrointestinal e pulmões. No

entanto, dados experimentais e clfnicos suportam a via inalatória como a

principal porta de entrada deste fungo no hospedeiro humano (McEWEN,

1997).

Uma vez que o sistema imune entra em contato com o fungo, vários

fatores podem ser coadjuvantes no mecanismo de manifestação da PCM

sendo, dentre eles: carência alimentar protéica, susceptibilidade genética ao

fungo, fadiga, alcoolismo, tabagismo, doenças de base concomitantes,

clima, etc (RESTREPO &MaNCADA, 1972).

Após a inalação de propágulos infectantes, há formação de complexo

primário pulmonar com posslvel disseminação por via linfática e

hematogênica de leveduras para diversos focos em outros órgãos e

sistemas (GIRALDO et aI., 1976 e FRANCO et aI., 1987).

A progressão da infecção para doença depende do tamanho do

in6culo, caracterlsticas de patogenicidade e virulência do fungo, bem como

da qualidade e integridade do sistema imunológico do hospedeiro e,

possivelmente, fatores genéticos (BRUMMER et aI., 1993).

A classificação cUnica da PCM compreende a PCM-infecção e a

PCM-doença (FRANCO et aI., 1987). Em pacientes com PCM-infecção, a

resposta imunológica apresenta-se satisfatória e o desenvolvimento do foco

infeccioso contido, embora, ocorra o desenvolvimento de uma resposta

imune especIfica, evidenciada pelo teste intradérmico com paracoccidioidina

(LACAZ et aI., 1959). Nesta situação, lesões fibr6ticas são formadas no

pulmão (complexo primário pulmonar) ou em tecidos mucocutAneos e o foco

infeccioso pode desaparecer (FRANCO et aI., 1987). Nestes locais, o fungo

permanece em latência, portanto viável. Após um perfodo prolongado de

tempo, em decorrência do desequiHbrio na relação hospedeiro-parasita por

condiçOes não completamente definidas, a infecção pode progredir

originando os sinais e sintomas da doença, com disseminação para vários

órgãos, com o aparecimento de diversas lesões; caracterizando assim, a

PCM-doença (FRANCO et aI., 1987).
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Uma vez estabelecida a doença, ela manifesta-se sob duas formas

clinicas: forma aguda ou sub aguda e forma crônica (FRANCO at aI., 1987).

A forma aguda ou sub aguda (tipo juvenil) é habitualmente severa, de

evoluçao rápida e com disseminação sistêmica, comprometendo

preferencialmente o sistema fagocftico mononuclear (baço, ffgado,

Iinfonodos, medula óssea) (GIRALDO at aI., 1976). Esta forma cllnica

representa cerca de 3 a 5% dos casos, sendo freqUentemente encontrada

em pacientes jovens de ambos os sexos (FRANCO at aI., 1987). A resposta

imune celular usualmente está deprimida, embora ocorra aumento da

produção de anticorpos especfficos (FRANCO, 1987).

A forma crônica, a mais freqüentemente encontrada possui evolução

lenta e manifestações pulmonares evidentes em 90% dos casos, sendo que

em 25% destes os pacientes apresentam lesões restritas aos pulmões

(forma unifocal). Quando ocorre a disseminação, comprometendo mais de

um 6rgão ou sistema, caracteriza a forma multifocal (BRUMMER et aI.,

1993). A resposta imune humoral é variável e a resposta celular é

preservada (FRANCO, 1986).

Os diferentes graus de imunodepressão celular nos pacientes estão

associados com as diferentes formas clfnicas da PCM (MaTA et aI., 1985;

FRANCO at aI., 1987 e LONDERO, 1986). Desta maneira, sugere-se que na

PCM há uma correlação inversa entre a resposta imune celular do paciente

e a severidade da doença, mostrando que a imunidade celular representa

um dos mais importantes mecanismos de defesa do hospedeiro contra o

fungo. Estudos realizados por MaTA at aI., em 1985, sugerem que quanto

mais deficiente for a resposta imune celular do paciente mais grave será a

forma clfnica da doença.

De acordo com as distintas reações imunológicas que ocorrem na

PCM, os pacientes infectados foram classificados em duas formas polares:

p610 hiperérgico, que se apresenta como uma forma benigna da doença, ou

seja, o paciente apresenta infecçao localizada, resposta imune celular

preservada, baixos trtulos de anticorpos, granulomas epiteli6ides compactos,

contendo poucos fungos viáveis, e p610 anérgico, que se apresenta como
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uma forma maligna da micose, e os pacientes apresentam disseminação da

infecção, resposta celular deprimida, altos nfveis de anticorpos, granulomas

epitelióides frouxos e supurativos, com extensas áreas necróticas e

abundante o número de células viáveis do fungo (LACAZ at aI., 1982).

Laboratorialmente, a PCM é diagnosticada empregando-se métodos

diretos e indiretos (sorológico). No entanto, o diagnóstico de certeza da PCM

baseia-se no achado de leveduras com múltiplos brotamentos,

birrefringentes, no material clinico (secreções, raspados de lesão, escarro,

lavado brônquico, lavado broncoalveolar, pús e biópsia de tecidos

mucocutâneos) e no seu isolamento em cultura. Após a identificação o fungo

pode ser cultivado em meios de cultura sintéticos ou então, inoculados em

animais de laboratório para posterior retrocultivo (BRUMMER at aI., 1993;

LACAZ, 1994).

Quando são atingidos órgãos internos, os testes sorológicos são

muito importantes para um diagnóstico rápido da PCM (BLUMER, et aI.,

1984). Diferentes técnicas foram desenvolvidas para a detecção de

anticorpos, dentre elas estão: imunodifusão dupla (FERRI, 1961 ;

RESTREPO, 1966), fixaçAo do complemento (SINGER & FAVA-NETTO,

1971), ELISA (CAMARDO et aI., 1984; MENDES-GIANNINI et aI., 1984) e

MELlSA (SAN-BLAS & SAN-BLAS, 1989). No entanto, o teste que está

sendo mais utilizado é o da imunodifusão em gel de ágar (YARZABAL, 1971;

NEGRONI at aI., 1976 e CAMARGO at aI., 1988).

P. brasiliensis sintetiza diversas substâncias como polissacarfdeos,

protelnas, polipeptldeos, Iipldeos e glicoprotelnas que reúnem

caracterfsticas ffsico-qufmicas e biológicas para atuarem como antfgenos.

Em 1977, YARZABAL at aI. verificaram que os antfgenos liberados no

sobrenadante de cultura de P. brasiliensis formavam uma banda especffica

frente a soros de pacientes com PCM em teste de imunoeletroforese. Esta

banda, denominada banda E, mostrou-se de importância diagnóstica pela

especificidade e freqOência com que ocorre em soros de pacientes com

PCM. Verificou-se, posteriormente, que a banda E era composta por dois

componentes, E1 e E2. O antfgeno E1, com atividade de fosfatase alcalina
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era revelado de forma variável, enquanto que o antfgeno E2 podia ser visto

na imunoeletroforese como sendo especffico da PCM. A utilização deste

antfgeno E2, em imunodifusão, permitiu identificar reaçOes especfficas com

soros de pacientes com PCM.

Em 1986, PUCCIA et aI. investigaram a natureza do antfgeno E2.

Utilizando filtrados de cultura e cromatografia em coluna de gel filtração,

obtiveram três frações (F1, F2 e F3), sendo que apenas a fraçAo F1

mostrou-se imunorreativa em imunodifusAo. Esta fraçAo apresentou

afinidade para a concanavalina A e, quando elufda desta lectina, imobilizada

em coluna de Sepharose e analisada em SDS-PAGE, revelou quatro

componentes de 43,55 e 70 kDa e, um componente de alto peso molecular,

com migraçAo difusa. Estudos de imunoprecipitaçAo com soros de pacientes

com PCM (PUCCIA et aI., 1991) demonstraram que apenas a glicoprotefna

com 43 kDa (gp43) era imunoprecipitada por 100% dos soros de PCM e nAo

reagia com soros de pacientes nAo infectados. Posteriormente, verificou-se

que a gp43 era o principal componente antigênico presente nas frações

anteriormente descritas por RESTREPO &MONCADA, (1974) e YARZABAL

at aI. (1977). Desde entAo, este componente antigênico do fungo,

considerado um marcador sorol6gico da PCM, vem sendo utilizado no

sentido de aumentar a especificidade e sensibilidade dos testes sorol6gicos

(CAMARGO et aI., 1994).

VICENTINI at aI. (1994), estudando a interação de componentes da

matriz extracelular com P. brasiliensis, demonstraram que laminina liga-se

de forma especffica a células leveduriformes de P. brasiliansis, aumentando,

in vitro, a adesAo das células fúngicas à monocamada de células epiteliais

de rim de cAo de forma dose-dependente. Foi demonstrado também, que a

gp43, presente na superftcie do fungo, era o principal Iigante de laminina de

forma especffica e saturável. A capacidade da gp43 de se ligar a laminina,

deve favorecer a invasAo e destruição de tecidos infectados.

Diversos modelos experimentais foram propostos para avaliar a

relação parasito-hospedeiro durante a infecção pelo P. brasiliensis. Os

modelos experimentais em diferentes espécies animais têm contribufdo para
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o estudo da resposta imune no hospedeiro a esta infecção (MOSCARDI &

FRANCO 1980).

CALlCH at aI. (1985), infectando diferentes linhagens de

camundongos isogênicos por via intraperitoneal com células leveduriformes

de P. brasiliensis, definiram um modelo experimental no qual obtiveram

camundongos altamente resistentes (AlJ), intermediários (BALB/c, C57BII10

e C3He/Fe) e suscetfveis à doença (810.A, 810.D2/0Sn e 810.D2/nSn).

A resposta imune contra os antfgenos do fungo foi estudada nesse

modelo experimental e os resultados mostraram que os animais resistentes

apresentavam imunidade celular aparentemente normal, ou seja, com

presença de macr6fagos ativados durante todo o processo infeccioso e com

poucas lesOes teciduais. Por outro lado, os animais suscetfveis mostraram

depressão da resposta celular, altos nfveis de anticorpos anti-P. brasiliensis

e comprometimento de vários órgãos (CALlCH at aI. 1988).

CALlCH & KASHINO (1998), estudaram a produçAo de monocinas

(TNF-a e TGF-~), citocinas associadas à resposta imune Th1 (IL-2 e IFN-y) e

tipo Th2 (IL-4, IL-5 e IL-10) em cultura de Iinfonodos de animais resistentes

(AlSn) e susceptfveis (B10.A), para entender os fenômenos

imunoregulat6rios associados à resistência e à suscetibilidade na PCM

experimental.

A análise da produçAo de citocinas associadas aos aspectos

imunopatológicos verificados em animais resistentes e suscetfveis indicaram

que nesse modelo experimental de PCM, a resistência à infecção em

camundongos AlSn está relacionada com a produção de nfveis elevados de

IFN-y no decorrer da infecção, padrão este compatfvel com uma resposta do

tipo Th1. A suscetibilidade de camundongos B10.A está relacionada com

baixa produção de IL-2 e IFN-y no infcio da infecção, seguida da produção

elevada de IL-5, IL-10 e TNF-a, padrão caracterfstico de uma resposta do

tipo Th2 (CALlCH &KASHINO, 1998).

O desenvolvimento predominante de uma subpopulação de células T

(Th1 ou Th2) durante uma infecçAo é extremamente importante, pois, certos

pat6genos são mais efetivamente controlados por uma resposta do tipo
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celular (Th1) e outros, mais efetivamente controlados por uma resposta do

tipo humoral (Th2) (SHER & COFFMAN, 1992). Em algumas doenças

crônicas, a resposta de células T CD4+ inapropriada pode exacerbar a

doença, levando a uma inabilidade do hospedeiro para erradicar o

microrganismo.

A ativação de uma resposta imunológica é conseqüência de uma

série de interações envolvendo diferentes tipos celulares. Estudos de clones

de populações de células T sugerem que as células apresentadoras de

antrgenos (APCs) poderiam também determinar o tipo de resposta imune.

Para que ocorra uma resposta mediada por linfócitos T, é necessário

que estes interajam com as APCs (células dendrlticas, linfócitos B e

macrófagos), proliferem e se diferenciem em células efetoras, pois, embora

os linfócitos T reconheçam antlgenos com alta especificidade, eles não são

capazes de iniciar uma resposta imune (Th1!Th2) (STEINMAN, 1991;

BANCHEREAU et aI., 2000 e LANZAVECCHIA &SALLUSTO, 2001).

As células dendrfticas foram descritas em 1973 por STEINMAN e

COHN e desde então, tem interessado os pesquisadores de todo o mundo

por serem capazes de determinar a especificidade e natureza da resposta

imune (Th1rrh2). As células dendrfticas são apresentadoras de antrgenos

capazes de fazer o "link" entre a resposta imune inata e adaptativa, sendo as

únicas entre as APCs a migrarem para os órgãos Iinfóides secundários para

apresentarem o antfgeno aos linfócitos T "naive", tornando-as células

apresentadoras de antfgenos "profissionais" (WICK, 2003). Além de serem

eficientes na captura do antfgeno, são capazes de processá-los e apresentar

seus peptfdeos via MHC-II aos linfócitos T "naive" (UNANUE & ALLEN,

1987).

Células dendrfticas estão localizadas nos sltios de exposição de

antfgenos, como a mucosa e tecidos periféricos. Os precursores destas

células originam-se na medula óssea e constantemente migram para

diversos tecidos, tais como pele (onde são denominadas de células de

Langerhans), sistema gastrointestinal, respiratório, sangue e linfa. Nos

tecidos periféricos, essas células sao ineficientes na apresentação do
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antrgeno e na ativação de células T, pois possuem fen6tipo imaturo

(GUERMONPREZ at aI., 2002). Células dendrfticas imaturas apresentam

baixa expressão de moléculas co-estimulat6rias e moléculas MHC de classe

I e 11 (BANCHEREAU & STEINMAN, 1998 e GUERMONPREZ, at aI., 2002),

mas possuem grande capacidade fagocftica.

Para que as células dendrfticas se tornem eficientes APCs e sejam

capazes de interagir as respostas imune inata e adaptativa, elas precisam

responder a dois sinais: reconhecimento direto dos pat6genos elou seus

produtos (através de receptores de reconhecimento especffico) e

indiretamente através de citocinas inflamat6rias (GALLUCI & MATZINGER,

2001).

Os receptores de superflcie relatados como responsáveis pela

ativação e maturação das células dendrfticas são: receptores llTolI-like"

(TLR), receptores de citocinas, receptores de TNF (TNF-R) e receptores

para a porção Fc. Atualmente, sabe-se que células dendrfticas de

camundongos expressam receptores para a porção Fc das imunoglobulinas

(FcR): FcyRI (CD64), FcyRIII e FcyRII (CD32) ( ESPOSITO-FARESE et aI.,

1995 e FANGER at aI., 1996). Em humanos, células dendrfticas derivadas

de mon6citos expressam principalmente FcRyl/ (CD32) e FcaR (CD89)

(GEISSMANN, at aI., 2001). Além de expressarem FcRyl/, expressam

receptores para manose, que são mediadores na captura de complexos

antfgeno-anticorpo e antfgenos com grande quantidade de manose ou

fucose, respectivamente (MANCA at aI 1991). Células dendrfticas podem

apresentar antfgenos que possuem manose em sua constituição

demonstrando uma eficiência de 100 a 1000 vezes maior em relação aos

antfgenos que não apresentam este carboidrato (ENGERING at aI., 1997).

A famflia de receptores, llToll-1ike", encontra-se presente tanto nas

células dendrfticas imaturas como em rnacr6fagos e células endoteliais. A

estimulação desses receptores ativam componentes citoplasmáticos da via

de sinalização do Fator Nuclear KB (NF-KB), o qual, por sua vez, modula a

maturação das células dendrfticas por um mecanismo ainda não conhecido

(KAISHO &AKIRA, 2001).
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Uma vez que as células dendrrticas tenham entrado em contato

através de receptores presentes na superffcie destas células (BELL at aI.,

1999), com moléculas relacionadas aos patógenos, tais como, componente

da parede bacteriana (LPS), DNA bacteriano, RNA-dupla fita, sinais pró e

antiinflamatórios (TNF, IL-6, IL-1, IL-10, TGF-~ e prostaglandinas), sinais

derivados de células T (via CD40L) (BANCHEREAU at aI., 2000), e "motifs"

de CpG não metilados (MEDZHITOV & JANEWAY, 2000), estas células

entram no processo de maturação, que ocorre durante a migração para os

órgêos Iinfóides secundários, tornando-as ativadoras efetivas de células T

"naive" (PALUCKA & BANCHEREAU, 2002).

Durante a maturação, as células dendrfticas perdem sua capacidade

de capturar e processar o antfgeno, aumentando a expressão de moléculas

de MHC classe li, co-estimulatórias (CD40, CD80 e CD86) e de adesêo

(CD54) e aumentam sua produção de IL-12 (SALLUSTO &

LANZAVECCHIA, 1994; BANCHEREAU & STEINMAN, 1998 e

GUERMONPREZ, at aI., 2002). O aumento da expressão das moléculas 00

estimulatórias B7.1 e B7.2 que se ligam ao CD28 tornam as células

dendrfticas eficientes ativadoras de células T (GUERMONPREZ, at aI.,

2002).

Estudos realizados por SHORTMAN & CAUX em 1997, sugerem que

existem diferentes populaçOes de células dendrfticas, e que em

camundongos essas populaçOes diferem no fenótipo, localização e função.

Em 2001, SHORTMAN & WU distinguiram as populações de células

dendrfticas em Iinfóides e mielóides. Ambas expressam CD11c, MHC li e

moléculas co-estimulatórias, no entanto, se distinguem pela presença de

moléculas CD8a, que estão presentes nas células dendrfticas Iinfóides

(CD11c+CD8a+DEC205+CD11b-), e ausentes nas células dendrfticas

mielóides (CD11c+CD8a-DEC205-CD11b+) (SHORTMAN & CAUX, 1997;

BANCHEREAU et aI., 2000). Atualmente, WAKKACH et aI., (2003),

descreveram uma subpopulação de células dendrfticas, as quais, possuem

morfologia de células plasmocfticas e sêo caracterizadas fenotipicamente
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pela expressão das moléculas C011cIOW
, C045Rbhlgh

, C080, C086, MHC-II,

OEC205, C011b, B220" e Gr1".

Estudos in vitro sugerem que células dendrfticas C08a+

desempenham um papel importante na regulação das respostas imunes.

Vem sendo sugerida a existência de um sinal adicional que influenciaria a

ativação de células dendrfticas nos tecidos periféricos e seria fornecido pela

natureza do estimulo elou por fatores presentes no microambiente. Esse

sinal induziria a diferenciação dos linfócitos em Th1 ou Th2. Um dos sinais

adicionais propostos são as citocinas presentes no local de maturação das

células dendrfticas (KALlNSKI et aI., 1999).

Células dendrfticas maduras são capazes de produzir IL-12, que

direciona a polarização de clones de células Th a secretarem citocinas do

padrão Th1, as quais estão envolvidas na resposta imune protetora contra

diversas infecções bacterianas, fúngicas e parasitárias (MACATONIA et aI.,

1995; BANCHEREAU & STEINMAN 1998 e TRINCHIERI, 1998).

Alguns trabalhos sugerem que a polarização de uma resposta para

Th1 por células dendrfticas C08a+ está diretamente relacionada com a

habilidade destas células em produzirem maiores quantidades de IL-12. Já

células dendrfticas C08a- estimulariam preferencialmente um padrão de

resposta Th2. Apesar desta diferença, ambas populações de células

dendrfticas sAo eficientes em estimular células T C04+ "naive" antfgeno

especfficas in vivo (MALOONAOO-LÓPEZ et aI., 2001). De forma contrária,

um estudo em humanos demonstrou que ambas populações de células

dendrfticas, mielóides e linfóides, induzem tanto a polarização de células

Th1 como Th2, dependendo de seu estágio de maturação (LANGENKAMP

et aI., 2000). Além de IL-12, as células dendrfticas também podem produzir

IL-18, IFN-ye IL-10, sendo que esta última inibe o processo de maturação

das mesmas, impedindo a ativação de células T nos órgãos Iinfóides

secundários (DE SMEOT et aI., 1997; BANCHEREAU et aI., 2000 e

LANZAVECCHIA & SALLUSTO, 2000).

AHUJA et aI. (1999), mostraram que células dendrfticas pulsadas com

protefnas de Leishmania donovani (L. donovanI) e transferidas adotivamente
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para camundongos BALB/c induziram uma resposta antfgeno especffica do

tipo Th1. Esses autores também mostraram que a administração de células

dendrfticas pulsadas com antfgeno, antes ou durante a infecção com L.

donovani, induziu proteção, diminuindo o número de parasitas nos órgãos

infectados, sendo esse efeito mais evidente em células dendrfticas

transfectadas com genes retrovirais que aumentam a produção de IL-12

biologicamente ativa.

Recentemente mostrou-se (ALMEIDA & LOPES, 2001) que células

dendrrticas de camundongos resistentes a PCM são altamente eficientes em

induzir uma resposta do tipo Th1 com elevada produção de IFN-y, ao

contrário, células dendrfticas de camundongos susceptfveis estimulam com

baixa eficiência a produção de células do tipo Th1.

TABORDA at aI. 1998 mostraram que a imunizaçAo com gp43 de P.

brasiliensis, com adjuvante completo de Freund, induziram proteção em

camundongos desafiados intra-traquealmente com cepa virulenta de P.

brasiliensis indicando a possfvel utilização dessa molécula no

desenvolvimento de uma vacina.

Em vários modelos de doenças infecciosas, as células dendrfticas

vem sendo estudadas por sua capacidade de servir como adjuvante e vacina

mediando proteção contra bactérias, vfrus, parasitas ou patógenos fúngicos

(MOLL & BERBERICH, 2001). Diversos estudos revelam a eficiência de

células dendrfticas em ensaios de vacinação para: Candida albicans (FE

D'OSTIANI, et aI., 2000) e L. major (FLOHÉ, et aI., 1998).

Nos últimos anos, compreendendo-se mais sobre a biologia de

células dendrfticas e com isso, tem-se dado muita atenção ao

desenvolvimento de estratégias de tratamento e vacinação principalmente

em câncer e AIDS utilizando-se essas células (STEINMANN, 1996 e LOTZE,

1997). O racional para o uso de células dendrlticas como o ponto principal

para o desenvolvimento de estratégias de vacinação e imunoterapia baseia

se nas propriedades biológicas dessas células, de possuir os processos de

captura, processamento e apresentaçAo de antfgenos a linfócitos T "naive",
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que sAo altamente eficientes, resultando em uma resposta imune especffica,

interagindo os sistemas imune inato e adaptativo.

OVERTVELT et aI., em 1999, observaram que células dendrfticas

humanas infectadas com a forma tripomastigota de Trypanosoma cruzi (T.

cruz/) têm o seu processo de maturaçao afetado, com diminuiçAo da

expressão das moléculas HLA-DR e CD40. A secreção de citocinas como

TNF-a e IL-6, apresentarn-se diminufdas após infecção e interessantemente,

a produção de IL-12 foi inibida por células dendrfticas ativadas com LPS, na

presença do parasita. A diminuiçao da produção basal de IL-12 por células

dendrfticas humanas já foi observada em outros patógenos como: L.

donovani, Histoplasma capsulatum, Mycobacterium kansasii (AHUJA et ai.,

1998) e viroses (GHANEKAR at aI., 1996; FUNGIER-VIVIER at aI., 1997 e

BENDER et ai., 1998).

Células dendrfticas estão envolvidas diretamente na relação entre

patógeno e o sistema imune do hospedeiro. O reconhecimento e ingestAo do

patógeno elou seus constituintes são acompanhados pela

ativaçao/maturaçao destas células, com aumento das moléculas de MHC-II,

coestimulatórias (C040, C080 e CD86) e de adesão (CD54), levando na

maioria das vezes, uma eficiente resposta Imune do hospedeiro, com

ativação de células T "naive". No entanto, alguns patógenos têm a

capacidade de afetar as funçOes biológicas das células dendrrticas através

da inibição de suas moléculas de superfIcie, bem como da inibição da

srntese de citocinas importantes na ativação de linfócitos do tipo Th1. Dessa

maneira, é interessante o estudo de células dendrlticas frente às leveduras

do fungo P. brasiliensis, bem como, do seu principal componente antigênico,

a gp43, uma vez que nada foi descrito anteriormente na literatura.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Animais

Foram utilizados camundongos isogênicos fêmeas das linhagens AlJ

e B10.A ,respectivamente, resistentes e susceptfveis à infecção intratraqueal

por P. brasiliensis, com 8 a 12 semanas de idade. Os animais foram obtidos

no Biotério de Camundongos Isogênicos do Departamento de Imunologia do

ICB-USP e criados em condições SPF ("specific patogens free").

Fungo

Foram utilizadas as cepas B-339 (Micoteca do Laboratório do Dr.

Zoilo Pires de Camargo - UNIFESP) para obtenção de exoantrgeno para

purificação de gp43, e a virulenta Pb 18 (Micoteca do Laboratório da Ora.

Vera Calich - USP) (Kashino ei aI., 1987) do P. brasiliensis para infecções

intratraqueais. Ambas as cepas foram mantidas em meio semi-sólido

Sabouraud-dextrose-ágar (MERCK - Darmsradt - Alemanha), em estufa a

36°C, com repiques semanais.

Produção de exoantfgeno de P. braslllensls

Para obtenção do antfgeno bruto as células de P. brasiliensis cepa B

339 foram cultivadas em meio ágar Sabouraud, acrescido de 0,01 % de

cloreto de tiamina e 0,14% de asparagina, por 3 dias a 35°C. Após este

período de cultivo as células fúngicas foram transferidas para 50 mL de meio

liquido TOMM modificado (PUCCIA et aI., 1991) (6,1 9 de extrato de

levedura, 16,1g de dextrose, 15g de peptona de caserna, 0,31g de K2HP04,

0,31g de K2H2P04, 0,12g de MgS04.7H20, 0,006g de MnS04.H20, 0,006g

de NaCI, 0,006g de FeS04 para 1000mL de H20 destilada), em Erlenmeyer

de 250 mL (pré-inóculo). Esse pré-inóculo foi cultivado por 3 dias sob

agitação, a temperatura de 35°C (C25 Incubador Shaker), sendo então,

transferido para frasco tipo Fernbach, de 2800 mL, contendo 450 mL do

mesmo meio utilizado no pré-inóculo, e deixado sob agitação e temperatura

constante, a 35°C, por mais 7 dias. Após esse per(odo as células foram
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mortas com timerosal (O,2gll) e separadas do flufdo por filtração em papel de

filtro. O filtrado foi concentrado 10 vezes, dialisado contra água destilada por

48 horas, e armazenado a -20°C.

PurlflcaçAo da gllcoprotelna de 43 kDa (gp43) de P. braslllensls

A glicoprotefna de 43 kOa, foi purificada a partir de sobrenadante de

cultura Ifquida de P. brasiliensis B-339 por meio de cromatografia de

afinidade em coluna de Sepharose-CNBr 4 (Pharmacia Biotech AB)

acoplada ao anticorpo monoclonal anti-gp43 17c, conforme descrito por

GESZTESI. at aI. (1996). O exoantfgeno foi circulado em fluxo lento pela

coluna com auxflio de bomba peristáltica (Bio-Rad Laboratories), ao que se

sucedeu a lavagem com PBS (Solução Salina de Fosfato Tamponada) (pH

7,2). A eluição da protefna foi feita com tampão glicina 0,1 M NaCI 0,15M pH

2,8 em tubos contendo tampão Tris HCI 0,1 M pH 9,0. Os eluatos foram

dialisados de um dia para o outro contra PBS, com substituição deste

tampão e diálise por 3 horas adicionais, a 4°C. Posteriormente, o purificado

de gp43 foi esterilizado em filtro de 0,221J.m (Costar - Estados Unidos) e

armazenado a -20°C.

Pureza do antlgeno

Após a diálise, a protefna teve a pureza avaliada por eletroforese, em

gel de poliacrilamina com dodecilsulfato de sódio (SOS-PAGE, LAEMMLI,

1970). Os géis foram corados por impregnação com prata, de acordo com

ANSORGE (1983).

Dosagem de proteínas

As determinações protéicas foram realizadas segundo método

proposto por BRADFORD (1976), que utiliza "Coomassie Brilliant Blue"

(CBB) G-250 (Sigma - St. Louis - Estados Unidos) como reativo e albumina

bovina (BSA) 1,0 rng/mL como padrão.
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ObtençAo e caracterlzaçAo de células dendrftlcas

Células dendrlticas foram obtidas segundo protocolo descrito por

INABA et aI. 1992. Células de medula óssea foram retiradas de fêmur e tfbia

de camundongos através de diversas lavagens com PBS-BSA 1%, em

seguida as hemácias foram lisadas com tampão hemolítico. As células

remanescentes foram cultivadas em meio RPMI contendo 10 % de soro fetal

bovino (Cultilab - Campinas, Brasil) e suplementado com GM-CSF (Fator

Estimulador de Colônia de Granulócitos e Macrófagos) (50 ng/mL)

recombinante (Pharmingen) por 7 dias. No 3° e 5° dias as células não

aderentes foram removidas (granulócitos e linfócitos) e o meio RPMI com

citocina recombinante foi reposto. No 7° dia as células não aderentes, onde

se encontram as populações enriquecidas de células dendrlticas, foram

removidas. A caracterização de células dendrlticas foi realizada por meio da

análise da expressão dos seguintes marcadores: MHC- classe 11, CD40,

C080, C086, baixa expressão de C011 b além da expressão de seu

marcador especifico C011c.

Ensaio de fagocitose

Células leveduriformes de P. brasiliensis crescidas em ágar

Sabouraud foram coletadas e lavadas três vezes com PBS seguidas de forte

agitaçao em vortex. As células grandes foram sedimentadas

espontaneamente e o sobrenadante contendo células pequenas foi

recolhido. Para o teste de fagocitose, células dendrlticas de ambas

linhagens de camundongos foram cultivadas sobre lamfnulas em placa de 24

poços e incubadas com as células leveduriformes pequenas durante 4 horas

na temperatura de 37°C. O número de células foi ajustado em Câmara de

Neubauer, na proporçao de 6 leveduras para cada célula dendrltica. As

lamfnulas foram lavadas com PBS para remover as células de P. brasiliensis

não fagocitadas e então foram coradas com Giemsa e analisadas em

microscópio óptico (200x). O Indice de fagocitose (IF) foi calculado,

multiplicando-se a porcentagem das células dendrlticas que fagocitaram pelo

número médio de leveduras por células dendrfticas (OOA, et aI., 1983).
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Ensaio de fagocitose de leveduras de P. braslllensls por células

dendrfticas imaturas obtidas de camundongos AlJ e B10.A na presença

de manana.

Células leveduriformes de P. brasiliensis crescidas em ágar

Sabouraud foram coletadas e lavadas três vezes com PBS seguidas de forte

agitaçAo em vortex. As células grandes foram sedimentadas

espontaneamente e o sobrenadante contendo células pequenas foi

recolhido. Para o teste de inibiçAo de fagocitose por manana (Sigma - St.

Louis - Estados Unidos), células dendrtticas de ambas linhagens de

camundongos foram cultivadas sobre lamrnulas em placa de 24 poços e

incubadas durante 30 minutos com diferentes concentrações de manana

(50~g/mL e 1OO~g/mL). O número de células foi ajustado em Câmara de

Neubauer, na proporçao de 6 leveduras para cada célula dendrftica. Após

este perrodo, acrescentamos à cultura, células leveduriformes pequenas e

incubamos durante 4 horas na temperatura de 37°C. As lamfnulas foram

lavadas com PBS para remover as células de P. brasiliensis nAo fagocitadas

e entAo foram coradas com Giemsa e analisadas em microscópio óptico

(200x). O IF foi calculado, multiplicando-se a porcentagem das células

dendrfticas que fagocitaram pelo número médio de leveduras por células

dendrrticas (OOA et aI., 1983).

Coloração por Glemsa

A técnica de coloraçAo por Giemsa (Newprov - Paraná - Brasil) tem

em sua composição corantes ácido e básico, de modo que todas as

estruturas celulares possam ser coradas, conforme sua afinidade. Após a

coloração, as lamrnulas foram fixadas em Entellan~ (MERCK - Darmstadt 

Alemanha) e posteriormente, analisadas em microscópio óptico (200x).

Imunofenotlpagem de células dendrftlcas através de cltometrla de fluxo

Após diferenciaçAo das células dendrrticas obtidas de medula óssea

de camundongos resistentes e susceptrveis, como descrito anteriormente, o

fenótipo destas células foi analisado a partir dos seguintes marcadores:



24

MHC-classe 11, CD40, CD54, CDSO, CDS6, CD11 b e seu marcador

especrfico, C011c, utilizando-se para isso, os anticorpos: anti-camundongo

I-Ak (11-5.2) (O,2IJg/mL), anti-camundongo CD40 (3/23) (O,21J9/mL), anti

camundongo C054 (3E2) (0,2IJglmL), anti-camundongo COSO (16-10A1)

(O,2IJg/mL), marcados com PE, anti-camundongo CDS6 (GL1) (O,5IJg/mL),

anti-camundongo C011b (M1nO) (0,5IJg/mL) e anti-camundongo C011c

(HL3) (0,5IJg/mL), marcados com FITC, todos da Pharmingen. Foram

utilizados isotipos controle para cada anticorpo utilizado.

Células dendrfticas diferenciadas foram contadas em câmara de

Neubauer e aliquotadas (1x106 células) em PBS com 0,5% de SFB (soro

fetal bovino) (Cultllab - Campinas, Brasil). Posteriormente, em cada aliquota

acrescentamos os anticorpos de marcação (a-MHC-c1asse 11, a-CD40, a

CDSO, a- CDS6, a-CD11b e a- CD11c) e Incubamos no gelo por 30 minutos.

Após incubação, acrescentamos soluçA0 fixadora (2% de glicose, 1% de

formaldefdo, dilufdos em PBS), deixando-a até análise, onde lavamos as

células marcadas com PBS para posteriormente, analisarmos a média de

intensidade de fluorescência (MIF) em citometria de fluxo.

A análise por citometria de fluxo foi realizada utilizando-se o aparelho

FacScalibur (Becton & Dickison, CA) do Departamento de Microbiologia,

Imunologia e Parasitologia da Escola Paulista de Medicina. Foram

analisadas 10.000 eventos. Após a aquisição de dados, estes foram

analisados utilizando o programa Cel! Quest.

Interação de células dendrftlcas com leveduras de P. braslllensls ou

gp43

Células dendrfticas (5 x 108 células/mL) de camundongos resistentes

e susceptrveis diferenciadas e caracterizadas pelo fenótipo descrito

anteriormente foram incubadas com leveduras (1 x 108 células/mL) ou com

10 IJg de gp43 em placas de 24 oriflcios por 24 horas. A ativação ou

maturação dessas células foi avaliada pela mudança da expressão dos

marcadores: CD54, CD40, MHC-classe 11, CDSO e CDS6 empregando-se a

técnica de citometria de fluxo. O sobrenadante das culturas também foi
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coletado e estocado a -70°C para dosagem de citocina por ELISA de

captura (IL-12). Como controle negativo foram utilizadas células nao

estimuladas e como controle positivo as células foram estimuladas com LPS

(100 ng/mL) (Sigma - St. Louis - Estados Unidos).

Indução de resposta imune de linfócitos T 'naive' por células

dendrlticas

Camundongos foram imunizados subcutaneamente, ao nfvel do coxim

plantar com 50 IJL de 3x105 células/mL de células dendrfticas, previamente

diferenciadas e caracterizadas, pelo estrmulo por 16 horas com 10 IJg de

gp43. Após uma semana, os animais foram sacrificados e os Iinfonodos

inguinais e poplfteos retirados. As Células foram utilizadas para o ensaio de

linfoproliferação e dosagem de citocinas (IL-4, IL-10, IL-2 e IFN-y).

Ensaio de prollferaçlo celular

Linfonodos de camundongos injetados com células dendrfticas foram

macerados e as células ajustadas para concentração de 2 x 108 células/mL

e plaqueadas a 100 IJL por oriffcio. Em seguida foi acrescentado à cultura o

antrgeno gp43, na concentraçao de 10 IJg/mL. As células foram incubadas

por 72 horas em estufa de C02, a 37°C e nas últimas 16 horas foi

acrescentado 1 IJCi de timidina triciada (Amersham Biosciences - Reino

Unido) à cultura. Como controle positivo foi utilizado o mitógeno

concanavalina A (1 IJg/mL) ( Sigma - St. Louis - Estados Unidos). Como

controle negativo, células dendrfticas foram estimuladas com antfgeno

irrelevante KLH (10J.1g/mL). Após a Incubação, as células foram coletadas

em um coletor automático de células (cell harvester), e a radioatividade

incorporada foi medida em contador de emissões beta.

Ensaio de dosagem de cltoclnas

As citocinas IL-4, IL-10, IL-2 e IFN-y foram dosadas a partir do

sobrenadante de cultura de células dos Iinfonodos após 1 semana de

imunizaçao subcutânea no coxim plantar com células dendrfticas pulsadas
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com gp43 em camundongos resistentes e suscetfveis. IL-12, foi dosada a

partir dos sobrenadantes obtidos das culturas de células dendrrticas

pulsadas ou nao com gp43 (10J.1g/mL), ou LPS (100ng/mL). A técnica

utilizada nos ensaios foi ELISA de captura, utilizando-se anticorpos

monoclonais de captura e detecção contra as citocinas, nas concentrações

recomendadas pelo fabricante (RD Systems). Após 36 horas, os

sobrenadantes foram recolhidos e estocados a -70°C até o uso. As

condiçOes adotadas no ensaio foram as seguintes:

• Sensibilização de placas de microtitulação de 96 poços com anticorpo

primário dilufdo em PBS, de um dia para o outro a 4°C;

• Bloqueio de sitios livres do plástico com PBS contendo 1% de BSA, por 1

hora a temperatura ambiente;

• Incubação dos sobrenadantes de cultura e da curva padrão de citocinas

recombinantes dilufdas em PBS contendo 1% de BSA, por 2 horas a

temperatura ambiente. Lavagem dos poços com PBS - Tween 20 a

0,05%;

• Adição dos anticorpos secundário conjugados a biotina, dilurdos em PBS

e incubados por 2 horas a temperatura ambiente. Lavagem dos poços;

• Incubaçao com conjugado estreptoavidina-peroxidase por 30 minutos a

temperatura ambiente. Lavagem dos poços;

• RevelaçAo com o-fenllenodlamina 1mg/mL di/urda em tampao fosfato

O,4M citrato de sódio O,4M pH 5,3, por 15-30 minutos;

• Bloqueio da reação com H2S04 4N e leitura das densidades ópticas (DO)

em leitor automático, com comprimento de onda de 492nm.

As concentrações de cada citocina nos sobrenadantes foram

calculadas com base na equação da reta de regressão linear da curva

padrAo obtida com citocinas recombinantes murinas.

Ensaio de modulaçlo da resposta imune In vivo
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PreparaçAo do Inóculo

Células fúngicas da cepa Pb18 foram coletadas em solução salina

tamponada com fosfato (PBS). Posteriormente, o sedimento foi ressuspenso

em 10 mL de PBS, deixando-se decantar as particuias maiores. A

suspensão mais leve, que contém células isoladas ou com poucos

brotamentos, foi coletada com auxilio de seringa de insulina. A contagem do

número de células foi realizada utilizando-se câmara de Neubauer.

InfecçAo Intratraqueal

Os animais foram infectados por injeção intratraqueal (Lt.) com

suspensAo contendo 1x1 06 células/mL de leveduras viáveis de P.

brasiliensis contidas em 50 ~L de PBS. O procedimento foi realizado com os

animais sob anestesia seguindo o esquema: 1) administração de 10mUKg

de peso de soluçA0 de cloridrato de 2-(2,6-xilidino) 5,6 dihidro-4H-1,3-tiazina

(ROMPUN, Bayer do Brasil- São Paulo) a 0,4% pela via intraperitoneal (i.p.)

(0,2mL de ROMPUN); 2) após 10 minutos, administração de 10mUKg de

peso de hidrato de cloral (Reagen do Brasil) a 2,5% pela via Lp. (0,2mL de

hidrato de cloral).

Quando o animal estava insenslvel à dor (após 10 minutos) foi feita

uma pequena incisão longitudinal na pele do pescoço, e a traquéia exposta.

A suspensão fúnglca foi administrada em um volume total de 50~L de PBS.

Após a inoculação, a incisão foi suturada e os animais colocados sob uma

fonte moderada de calor para controlar a hipotermia transitória produzida

pela anestesia, até acordarem.

Imunizações

Células dendrlticas (1x105 células em 100 ~L de PBS) depois de

diferenciadas e caracterizadas foram incubadas com: 1O~g de gp43, 100

ng/mL de LPS ou associação da gp43 e LPS por 24 horas. Os camundongos

foram imunizados intravenosamente com estas células, 1 semana antes da

infecção Lt. com 1 x 106 células/mL de leveduras da cepa 18 de P.

brasiliensis. Como controle foram injetadas células sem estimulo antigênico.
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Após 4 semanas de infecção, os animais foram sacrificados e os órgãos

(pulmões, figado e baço) foram retirados e macerados para a realização do

teste de unidades formadoras de colÔnia (UFC), avaliando assim, o grau de

infecção nos animais imunizados e infectados.

Unidades formadoras de colônias (UFC)

O teste de UFC consiste no crescimento de leveduras de P.

brasi/iensis em meio sólido, a partir de órgAos macerados, como descrito

anteriormente. Após o plaqueamento destes órgãos, contamos as colônias

durante 3 semanas, para obtermos a quantidade de colônias por grama de

órgão.

O meio de cultura utilizado no plaqueamento se constitui em meio BHI

(Bacto-Brain Heart Infusion - OXOID - Inglaterra) suplementado com soro

equino (Cultilab - Campinas, Brasil) e 5% de filtrado de cultura do isolado

192 de P. brasiliansis, como fonte de fator de crescimento do fungo a ser

isolado, além dos antibióticos penicilina (O,062mg/mL) e estreptomicina

(100~g/mL) (Sigma), conforme descrito por Castaneda et aI., 1988 e Singer

- Vermes at aI., 1992.

Análise hlstopatológlca

Para a realização de lâminas histopatológicas dos pulmões, parte do

tecido dos animais imunizados e infectados foram retirados e colocados em

soluções fixadoras, e posteriormente, foram enviadas ao Departamento de

Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, para a

realização das mesmas, onde foram coradas por hematoxilina e eosina.

Secções histológicas foram analisadas e fotografadas em microscópio óptico

(100x e 200x).

Análise estatfstlca

A análise estatlstica aplicada aos resultados obtidos foi analisada pelo

One-Way ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Tukey (Zar, 1984).

O n(vel de significância admitido foi de p<O,OS, em todas as amostras

realizadas.



RESULTADOS
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Ensaio de fagocitose

Células dendrfticas imaturas derivadas da medula óssea de

camundongos resistentes e suscetfveis foram cultivadas com leveduras de

P. brasiliensis da cepa Pb18 para avaliarmos a capacidade das células

dendrlticas em fagocitar leveduras deste fungo. As Figuras 2A e 2B,

mostram que as leveduras foram fagocitadas por estas células, obtidas de

ambas linhagens de camundongos. Podemos observar aumento significativo

do fndice de fagocitose (IF) de células dendrfticas imaturas de animais

B10.A, quando comparamos com o IF de células dendrfticas obtidas de

animais resistentes (Figura 2C).

Para analisarmos se leveduras de Pb18 após terem sido fagocitadas

por células dendrfticas imaturas, permaneciam viáveis, utilizamos água

destilada estéril para Usar as células, liberando assim, o fungo. Desta forma,

cultivamos o fungo em meio de cultura semi-sólido, onde seu crescimento foi

observado após 2 semanas, como mostrado na Figura 20
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Figura 2 - Fagocitose de P. brasi/iensis por células dendríticas.

Células dendríticas imaturas de camundongos AlJ (Figura 2A) e B10.A (Figura 2B) foram

incubadas por 4 horas com leveduras da cepa Pb18, na proporção de 6 leveduras para

cada célula dendrítica. Após 4 horas de fagocitose observamos leveduras de P. brasi/iensis

no interior destas células (200x). A Figura 2C mostra o índice de fagocitose (IF) de células

dendríticas de camundongos AlJ e B10.A e a Figura 2D a viabilidade do fungo após

fagocitose. Coloração por Giemsa. *p<O,OS em relação ao IF de células dendríticas de AlJ.
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Ensaio de fagocitose de leveduras de P. braslllensls por células

dendrlticas imaturas obtidas de camundongos AlJ e B10.A na presença

de manana.

Células dendrfticas imaturas de camundongos AlJ e B10.A foram

incubadas com manana em diferentes concentrações (SOJ,Jg/mL e

100J,Jg/mL) durante 30 minutos. Após este perfodo, acrescentamos à cultura

células fúngicas de P. brasiJiensis e avaliamos o IF. Observamos diminuiçAo

significativa do IF de leveduras por células dendrfticas imaturas de ambas

linhagens de camundongos, incubadas previamente com SOJ,Jg/mL ou

100J,Jg/mL de manana, em relaçao ao IF de células dendrfticas que nao

foram incubadas com manana (controle), como mostram as Figuras 3A e 38.
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ExpressA0 de moléculas de superftcle de células dendrltlcas obtidas de

camundongos AlJ e B10.A imaturas ou ativadas com LPS na presença

de P. brasiliensis

Para analisarmos o efeito da interação de P. brasiliensis com células

dendrlticas imaturas ou ativadas com LPS, em relação à expressão de

marcadores de superflcie, essas células foram incubadas com a cepa

virulenta Pb18 por 24 horas, sendo a expressão das moléculas de MHC-II,

C040, C080, C086 e C054 analisadas por citometria de fluxo, e a MIF

(média de intensidade de fluorescência) determinada.

A análise dos resultados demonstra que células dendrlticas imaturas

obtidas de camundongos AlJ cultivadas na presença de P. brasiliensis,

diminulram de maneira significativa os nlveis de expressão das moléculas de

MHC-II, C080 e CD54 (Figura 4 e Anexo 1). Entretanto, ao analisarmos

células dendrlticas obtidas de camundongos B1O.A observamos diminuição

significativa apenas de MHC-II e C054 (Figura 5 e Anexo 2). Verificamos

também, que células dendrlticas obtidas de camundongos AlJ, ativadas

previamente com 100 ng/mL de LPS e cultivadas na presença de leveduras

de P. brasiliensis, apresentaram diminuição significativa da expressão das

moléculas de MHC-II, co-estimulat6rias e de adesão (Figura 4 e Anexo 1).

No entanto, células dendrlticas ativadas e infectadas de camundongos

B10.A, nao diminufram de maneira significativa na expressa0 da molécula

C086 (Figura 5 e Anexo 2).
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ExpressA0 de moléculas de superflcle de células dendrltlcas de

camundongos AlJ e B10.A imaturas ou ativadas com LPS na presença

de gp43

Ao observar que leveduras da cepa Pb18 têm efeito inibit6rio na de

expressão de moléculas de superffcie de células dendrfticas obtidas de

camundongos das linhagens resistente e suscetfvel imaturas ou ativadas

com LPS, analisamos se o principal componente antigênico do fungo, a

gp43, seria o possfvel causador desta inibição.

Desta forma, células dendrrticas imaturas de camundongos AlJ e

B10.A foram pulsadas com 10J.lg/mL de gp43 por 24 horas, sendo

analisadas quanto à expressão de MHC-II, CD54, C080, C086 e C040

empregando-se a técnica de citometria de fluxo. A análise dos resultados

mostra que em relação aos nfveis basais destas moléculas, observamos

diminuição significativa da expressão das moléculas de MHC-II, C080 e

C054, nas células dendrfticas imaturas obtidas de camundongos AlJ (Figura

6 e Anexo 3). Entretanto, células dendrfticas de camundongos B10.A

apresentou diminuição significativa de moléculas MHC-II e C054 (Figura 7 e

Anexo 4).

Avaliando a expressão das moléculas de MHC-II, co-estimulat6rias e

de adesão de células dendrfticas obtidas das linhagens resistente ativadas

previamente com 100ng/mL de LPS e pulsadas com 10J.lg/mL de gp43, por

24 horas, observamos inibição significativa da expressão das moléculas de

MHC-II, co-estimulat6rias e de adesão (Figura 6 e Anexo 3). Entretanto,

células dendrfticas de camundongos B10.A ativadas e incubadas com gp43,

não apresentaram diminuição significativa da expressão da molécula co

estimulat6ria C086 (Figura 7 e Anexo 4).
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InduçAo de resposta Imune de linfócitos T unalve" por células

dendrfticas estimuladas com gp43

Para analisarmos se células dendrfticas pulsadas com gp43 induziria

a ativação de linfócitos T "naive" in vivo, camundongos resistentes e

suscetfveis foram imunizamos subcutaneamente no coxim plantar, com

células dendrfticas estimuladas previamente com o antfgeno (gp43). Após 1

semana, os animais foram sacrificados e os Iinfonodos inguinais e poplfteos

foram retirados e macerados, para a realização do ensaio de

IinfoproliferaçAo e dosagem de citocinas. Desta forma, células obtidas do

macerado dos Iinfonodos foram cultivadas na presença de gp43 ou antfgeno

irrelevante (KLH) durante 72 horas.

Os resultados encontrados demonstram que células dendrfticas

pulsadas com gp43, nAo foram capazes de ativar de forma eficiente linfócitos

T "naive" (Figura 8), principalmente células de camundongos B10.A. Além

disso, a sfntese de citocinas do tipo Th1 (IL-2 e IFN-y) nAo foi a

predominante nesses ensaios (Figura 9).
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Secreçio de IL-12 por células dendrftlcas obtidas de camundongos A1J

e B10.A imaturas ou ativadas com LPS

IL-12 é uma citocina que está envolvida na indução da imunidade

mediada por células em patógenos intracelulares, por ativar a produção de

IFN-y por linfócitos T. Além disso, é uma das principais citocinas liberadas

por células dendrfticas, e são capazes de direcionar a polarização de clones

de células Th a secretarem citocinas do padrão Th1, as quais estão

envolvidas na resposta imune protetora contra diversos patógenos fúngicos.

Diante do exposto, analisamos a sfntese de produção desta citocina por

células dendrfticas imaturas ou ativadas com LPS incubadas com leveduras

de P. brasiliensis ou pulsadas com o principal componente antigênico do

fungo, a gp43.

Células obtidas da medula óssea de camundongos resistentes e

suscetfveis, foram diferenciadas in vitro pela adição de GM-CSF

recombinante em células dendrfticas imaturas. Após 7 dias de cultura, estas

células foram incubadas com leveduras do fungo ou com 10/-lg/mL de gp43

elou com LPS (100ng/mL) por 24 horas. Após este perfodo, o sobrenadante

de cultura foi coletado e a IL-12 quantificada pela técnica de ELISA.

A análise dos resultados mostra que os sobrenadantes de cultura de

células dendrfticas obtidas de camundongos AlJ ativadas com LPS e

incubadas com leveduras do fungo apresentou diminuição significativa de IL

12 (Figura 10). Analisando a sfntese desta interleucina por células

dendrfticas obtidas de camundongos B10.A observamos inibição da

secreção de IL-12 quando estas células estavam imaturas ou quando foram

previamente ativadas com LPS e cultivadas com o fungo (Figura 11). No

entanto, na presença de gp43 observamos inibição significativa apenas em

células incubadas com LPS e não foi observado inibição significativa na

produção basal de IL-12 por células dendrfticas (Figuras 12 e 13).
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Figura 10 - Produção de IL-12 por células dendrfticas de camundongos AJJ imaturas

ou ativadas e cultivadas com P. brasiliensis

Secreção de IL-12 in vitro por células dendrrticas imaturas cultivadas com leveduras do

fungo (CD+Pb) ou nAo (CO), ativadas com 100nglmL de LPS (CD+LPS) ou ativadas e

cultivadas com Pb (CD+LPS+Pb). *p<O,OS em relação as células dendrrticas imaturas e

ativadas com LPS.
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Figura 11 - Produção de IL-12 por células dendrftlcas de camundongos B10.A

Imaturas ou ativadas e cultivadas com P. brasiliensis

Secreção de IL-12 in vitro por células dendrrticas imaturas cultivadas com leveduras do

fungo (CD+Pb) ou nAo (CO), ativadas com 100nglmL de LPS (CD+LPS) ou ativadas e

cultivadas com Pb (CD+LPS+Pb). *p<O,OS em relação às células dendríticas imaturas e

ativadas com LPS.
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Figura 12 - Produçio de IL-12 por células dendriticas de camundongos AlJ imaturas

ou ativadas, na p.....nça de gl)43.

Secreção de IL-12 in vitro por células dendrlticas imaturas pulsadas com 10llg/mL de gp43

(CO+gp43) ou nAo (CO), ativadas com 100nglmL de LPS (CD+LPS) ou ativadas e pulsadas

com gp43 (CO+LPS+gp43). *p<O.OS em relaçAo às células dendrlticas imaturas e ativadas

com LPS.
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Figura 13 - Produçlo de IL-12 por células dendritlcas de camundongos B10.A

Imaturas ou ativadas, na p.....nça de gl)43.

Secreção de IL-12 in vitro por células dendrlticas imaturas pulsadas com 10llg/mL de gp43

(CO+gp43) ou nAo (CO), ativadas com 100nglmL de LPS (CD+LPS) ou ativadas e pulsadas

com gp43 (CO+LPS+gp43). *p<O.OS em relaçAo às células dendriticas imaturas e ativadas

com LPS.
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Modulação da resposta Imune por células dendrltlcas In vivo em

camundongos infectados por P. braslllens/s

Para avaliar a capacidade de células dendrrticas pulsadas com gp43

na modulação da resposta imune na PCM experimental, camundongos AJJ e

B10.A foram imunizados com CD+gp43 e após 1 semana, foram infectados

intratraquealmente com a cepa virulenta do fungo. Os animais foram

imunizados endovenosamente com: 1) 1x10e células/mL de células

dendrlticas; 2) 1x1 05 células/mL de células dendrlticas imaturas pulsadas

com gp43; 3) 1x105 células/mL de células dendrfticas ativadas com LPS e 4)

1x10s células/mL de células dendrlticas ativadas com LPS e pulsadas com

gp43 ~g/mL. Após 1 semana, os animais foram infectados

intratraquealmente, com 1x10s de leveduras de Pb18 e após 4 semanas de

infecção os animais foram sacrificados e seus órgãos (pulmão, ffgado e

baço) retirados, para análise histopatológica e para contagem das unidades

formadoras de colônias de P. brasiliensis.

Os resultados encontrados demonstram que quando os camundongos

AJJ foram imunizados 1 semana antes da infecção intratraqueal com 1x1 05

células/mL de células dendrlticas ativadas com LPS e pulsadas com gp43,

ocorreu aumento significativo da carga fúngica no tecido pulmonar (UFC)

destes animais (Figura 14). A análise histopatol6gica do parênquima

pulmonar destes animais revelou a presença de granulomas desorganizados

com presença de células gigantes multinucleadas, internalizando células

fúngicas de P. brasiliensis (Figura 16A). Analisando o tecido pulmonar de

animais resistentes que foram previamente imunizados com células

dendrfticas imaturas e pulsadas com gp43, observamos intenso infiltrado

celular inflamatório, presença de lesOes granulomatosas desorganizadas e

de leveduras isoladas com múltiplos brotamentos, indicando a viabilidade do

fungo no tecido (Figura 16B). Entretanto, quando analisamos o parênquima

pulmonar dos animais controle, que não foram imunizados, observamos a

presença de granulornas organizados, como mostra a Figura 16C.

Imunizando endovenosamente os camundongos B10.A com células

dendrfticas imaturas pulsadas com gp43, uma semana antes da infecção
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intratraqueal com Pb18, observamos aumento significativo da carga fúngica

no macerado de pulmão destes animais (Figura 15). Além disso,

observamos na análise histopatol6gica do pulmão destes camundongos,

presença de granulomas desorganizados, intenso infiltrado celular e

presença de leveduras de P. brasiliensis isoladas e em brotamento, como

mostra a Figura 16D.
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Figura 14 - Unidades fonnadoras de colônias de P. braslllensls do pulmão de

camundongos AJJ.

Leveduras de P. brasiliensis foram recuperadas dos pulmões de camundongos resistentes,

após 4 semanas de intecçAo. O gráfico demonstra o aumento significativo do número de

fungos viáveis no pulmão de camundongos previamente imunizados por via endovenosa,

com células dendrrticas estimuladas com LPS e pulsadas com 1O~g/mL de gp43

(CO+LPS+gp43). *p<O,05 quando comparado com animais que receberam células

dendrrticas ativadas com LPS, na ausência de gp43 (CO+LPS).
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DISCUSSÃO

Diversos trabalhos mostram que a resistência ou susceptibilidade a

algumas doenças causadas por patógenos está relacionada com o padrAo

de citocinas secretadas pelos linfócitos ThO, polarizando seus clones para o

tipo Th1 ou Th2 (CHERWINSKI et aI., 1987).

No modelo experimental da PCM, a resistência à infecçAo em

camundongos da linhagem AlJ está relacionada com a produçAo de

citocinas que polarizam a resposta celular para o tipo Th1. Em contraste, a

secreçAo de baixos n(veis de IFN-y estão associados com a produção de

citocinas do tipo Th2, caracterizando a progressAo da doença em animais

suscetlveis (B10.A) (CALlSH & KASHINO, 1998).

Após entrada do microrganismo no hospedeiro, o antlgeno deve ser

capturado, processado e apresentado por diferentes células apresentadoras

de antlgenos (células dendrlticas, linfócitos B e macrófagos).

Células dendrlticas sAo consideradas "profissionais", pois além de

reconhecerem, capturarem e processarem o antfgeno, são as únicas entre

as APCs, capazes de migrarem até os órgAos Iinf6ides secundários,

atívando eficientemente os linfócitos T "naive" (UNANUE & ALLEN, 1987;

STEINMAN, 1991; BANCHEREAU et aI., 2000; LANZAVECCHIA &

SALLUSTO, 2001 e WICK, 2003). Recentes estudos revelam a

extraordinária plasticidade de células dendrlticas na induçAo da ativaçAo de

células T, a qual deve resultar em formas seletivas de imunidade especifica

(Th1 ou Th2) (PULENDRAN et aI., 1999; MOSER &MURPHY, 2000).

Dependendo do seu estágio de maturação, células dendrlticas

apresentam fenótipo e funções biológicas diferentes. Células dendrlticas

imaturas sAo eficientes na captura de antlgenos, internalizando vários

microrganismos, através de diferentes receptores (MOLL et aI., 1993;

GUSMAN et aI., 1994; MOLL et aI., 1995; FILGUEIRA et aI., 1996;

HENDERSON et aI., 1997; IGIETSEME et aI., 1998; OJEIUS et aI., 1998;

MARRIOn et aI., 1999).



-.

50

Tendo em vista a importância de células dendrfticas na indução da

resposta imune e a falta de informações a respeito da interação dessas

células com o fungo P. brasiliensis, o principal objetivo do trabalho foi

analisar os mecanismos e posslveis efeitos da relação das células

dendrfticas com o fungo.

Primeiramente, estudamos a capacidade de células dendrlticas

imaturas obtidas de camundongos resistentes (AlJ) e suscetfveis (B10.A) em

fagocitar o fungo. Posteriormente, pesquisamos a posslvel via utilizada na

internalização deste patógeno.

Os resultados mostraram que células dendrfticas imaturas, de ambas

linhagens de camundongos, fagocitaram eficientemente leveduras de P.

brasiliensis, entretanto, o fndice de fagocitose de células obtidas de animais

suscetfveis foi significantemente maior quando comparado com células de

camundongos resistentes. Esse resultado mostrou que células dendriticas

de camundongos suscetfveis internalizaram um número maior de leveduras

quando comparado com células de camundongos resistente, sugerindo que

essas células perderiam facilitar a entrada do patógeno. Esse processo

poderia ser considerado um mecanismo de escape do fungo, por estar

teoricamente mais protegido do sistema imunológico no interior dessas

células.

Para analisar essa hipótese, a viabilidade dos fungos foi testada após

4 horas de fagocitose. Os resultados mostraram que, células dendriticas de

camundongos AlJ e B10.A não foram capazes de eliminar o patógeno após

a fagocitose. Observamos também, que o número de leveduras vaiáveis foi

maior em células de camundongos suscetfveis, mostrando que o maior

indica de fagocitose observado anteriormente refletiu em um maior número

de colônias viáveis, ou seja, células desses animais fagocitaram mais,

porém não conseguiram eliminar os fungos.

Dados da literatura relatam que células dendrfticas expressam lectina

tipo C, incluindo receptores para manose (CD206) e DC-SIGN (CD209), as

quais se ligam a estruturas de carboidrato de microrganismos e estão

envolvidos em suas internalizaçoes (FIGDOR et aI., 2002). Desse modo,
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analisamos se os receptores de manose, presentes nas células dendrfticas

seria a principal via de fagocitose das células fúngicas de P. brasiliensis.

Nossos resultados revelaram inibição do Indice de fagocitose de

leveduras por células dendrfticas, quando adicionamos manana a cultura,

demonstrando que receptores de manose devem ser a principal via de

entrada de P. brasiliensis nestas células. Estes resultados são consistentes

com os encontrados por ALMEIDA et aI., em 1998, pois estes autores,

demonstraram que na superffcie de P. brasiliensis existem complexos

moleculares contendo protefnas e polissacarfdeos com altas proporçOes de

manose. Além disso, estes autores demonstraram que fagocitose de

leveduras deste fungo por macrófagos peritoneais murino in vitro, foi inibida

quando O-manose e O-fucose foram adicionadas à cultura, indicando que

endocitose do fungo por macrófagos peritoneais seja mediado por

receptores de manose.

Ainda, como descrito por vários autores, receptores de manose são

responsáveis pela fagocitose de confdeos de Aspergillus fumigatus (BOZZA

et aI., 2002), Cryptococcus neoforrnans (SYME et ai., 2002) e de leveduras

de Candida albicans por células dendrfticas mielóides imaturas (ROMANI et

aI., 2002). Além disso, a entrada de leveduras através destes receptores

resulta na produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-12, aumento

de moléculas co-estimulatórias e de MHC, ativando células dendrfticas e

fazendo com que estas células se tornem eficientes na apresentação de

antfgenos (ROMANI et aI., 2002).

Analisando nossos resultados e os dados da literatura, acreditamos

que os fungos estão sendo intemalizados via receptores de manose. A

entrada do fungo através desta via deve ser favorecida pelo P. brasiliensis

apresentar em sua constituição este carboidrato, visto que, células

dendrfticas capturam antfgenos que possuem manose em sua constituição,

demonstrando uma eficácia de 100 a 1000 vezes maior em relação aos

antfgenos que não apresentam este carboidrato (ENGERING et aI., 1997).

Contudo, este resultado, não justifica o aumento de leveduras fagocitadas

por células dendrfticas imaturas de camundongos suscetfveis, visto que a
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inibiçAo desta via foi similar nas células dendrfticas obtidas de ambas

linhagens de camundongos. Talvez, pela suscetibilidade do animal, a

internalizaçAo de leveduras de P. brasiliensis tenha sido facilitada, mas o

mecanismo pelo qual esse fator ocorre ainda é desconhecido, podendo ser

um dos motivos pelo qual estes animais nAo consigam conter a infecção

após fagocitose do fungo.

Após o reconhecimento e internalização de estruturas microbianas, as

células dendrfticas começam a maturar, aumentando a expressA0 de

moléculas MHC-II, co-estimulatórias e de adesAo. Este processo é

acompanhado pela migraçAo destas células dos tecidos periféricos para os

órgAos Iinfóides secundários (MOLL et aI., 1993).

Devido à importância do aumento da expressA0 das moléculas de

superftcie das células dendrfticas após reconhecimento e captura do

antfgeno, analisamos os efeitos que o P. brasiliensis ou a gp43 poderiam

estar causando na expressA0 destas moléculas.

Os resultados obtidos demonstram inibição da expressA0 de

moléculas de MHC-II, C040, C054, C080 e C086, na superftcie de células

dendrfticas imaturas obtidas de camundongos resistentes e suscetrveis. No

entanto, esses efeitos inibitórios poderiam estar sendo causados pelo

principal componente antigênico do fungo, a gp43, visto que, os resultados

encontrados quando incubamos estas células com esta glicoproteína foram

similares aos observados anteriormente.

Como as leveduras de P. brasiliensis, bem como a gp43 nAo foram

capazes de ativar células dendrfticas obtidas de ambas linhagens de

camundongos, utilizamos um estimulo bem conhecido para induzir

ativação/maturação destas células, o LPS (RESCIGNO et aI., 1999). Os

principais efeitos deste estimulador sAo no fenótipo de células dendrrticas

imaturas, causando aumento das moléculas B.7, C040, C054 e MHC-II

(VERHASSELT et aI., 1997; RESCIGNO et aI., 1998). Entretanto, células

dendriticas de camundongos AlJ e B10.A previamente incubadas com LPS,

nAo foram ativadas quando cultivadas com leveduras do fungo ou com a
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gp43, permanecendo com alterações fenotfpicas, ou seja, inibição da

expressão das moléculas descritas anteriormente.

Os resultados encontrados anteriormente podem estar relacionados

com a famflia de receptores "TolI Like", que está presente em células

dendrfticas imaturas (KAISHO & AKIRA, 2001). O LPS liga-se a receptores

de TolI 4, estimulando assim, componentes citoplasmáticos da via de

sinalização do NF-1CB, modulando a maturação de células dendrfticas.

Portanto, alguns componentes do fungo P. brasiliensis, bem como a gp43,

podem estar se ligando ao mesmo receptor, impedindo a ativação de células

dendrfticas, como um mecanismo de evasão da resposta imunológica, já que

estudos recentes indicam que TLR4 estão envolvidos na regulação e

ativação da imunidade adaptativa, as quais levam a uma resposta antfgeno

especifica contra patógenos (SCHNARE et aI., 2001).

Consistente com nossos resultados, OVERTVELT em 1999,

demonstrou que na patologia causada por Trypanosoma cruzi, o processo

de maturação de células dendrfticas induzidas por LPS foi drasticamente

afetada, apresentando diminuição da expressão de HLA-OR e C040,

moléculas importantes na apresentação de antigeno e no co-estimulo aos

linfócitos T "naive"; já em 2002, OVERTVELT et ai verificaram que o mesmo

parasita foi capaz de inibir moléculas de MHC e coestimulatórias em modelo

murino, impedindo ativação eficiente das células dendrfticas.

BROOSKYN et aI., em 2002, mostraram que a molécula GIPL

(glicoinositolfosfolfpide) de T. cruzi interfere com as funções biológicas de

macrófagos e células dendriticas, através da inibição da expressão das

moléculas de superffcie destas células. Estes autores observaram que

estimulando previamente células dendriticas humanas com LPS e GIPL

ocorreu diminuição da expressão das moléculas HLA-OR, C040, C080,

C083 e C086, além da inibição da sintese de citocinas pró-inflamatórias,

como a IL12 e TNF-a, contribuindo para que o parasita escape da

imunidade inata e permita o estabelecimento da infecção.

P/asmodium fa/ciparum, como relatado por URBAN e ROBERTS em

2002, inibem a maturação das células dendriticas e as funções
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estimulatórias das células T através da aderência de eritrócitos infectados a

estas células, diminuindo assim, a expressão de HLA-DR.

Outra estratégia de escape conveniente de alguns patógenos, pode

ser a inibição do processo de migração das células dendrfticas.

Componentes de Leishmania inibem células dendrfticas esplênicas em

transportarem o antfgeno até os órgãos Iinfóides secundários (JEBBARl,et ai

2002), impedindo a formação de uma resposta imune protetora eficiente.

Entretanto, a indução da imunidade protetora por células dendrfticas

pulsadas com antfgenos microbianos foi relatado em diversas infecções,

incluindo aquelas causadas por Candida a/bicans (FE d'Ostiani et aL, 2000),

C/amydia trachomantis, Borre/ia burgdorferi, Mycobacterium tubercu/osis,

diversos vfrus (revisado por MOLL e BERBERICH, 2001), Sa/monella ssp

(SVENSSON et aI., 1997; MARRIOTT et ai., 1999), Escherichia colí

(SVENSSON et aL, 1997), Listeria monocytogenes (GUZMAN et aL, 1996),

Bordetella bronchiseptica (GUZMAN et aI., 1994) e L. major. Como

demonstrado por MoI! e colaboradores (1993), células dendrfticas nesta

parasitose, medeiam ativação de células T antfgeno-especfficas e produzem

altos nfveis de IL-12 após contato com o parasita (GORAK et aL, 1998; von

STEBUT et aI., 1998), promovendo assim, o desenvolvimento de células Th1

protetoras. Estes encontros confirmam as potentes funções

imunomodulatórias das células dendrfticas e demonstram que estas células

podem servir em modelos de imunoterapia e vacinação.

A ativação de células dendrfticas por antfgenos microbianos induz a

produção de citocinas como a IL-12, IL-18 ou IL-10, as quais devem

promover o desenvolvimento de uma resposta do tipo Th1 ou Th2 (REIS &

SOUSA 1997; MOSER & MURPHY, 2000).

Analisamos a produção de IL-12 por células dendrfticas obtidas de

camundongos das linhagens AlJ e B10.A, cultivadas na presença do fungo

ou de gp43, pois como descrito, a produção desta citocina é importante na

ativação de uma resposta protetora do tipo Th1. Os resultados revelaram

inibição da sfntese basal desta interleucina por células dendrrticas obtidas de

camundongos suscetfveis na presença de leveduras de P. brasi/iensis o
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mesmo resultado foi observado quando essas células foram ativadas com

LPS. Porém, quando células de camundongos resistentes foram analisadas

observamos inibição apenas em células ativas com LPS, não observando

diferença da produção basal da IL-12. Esse resultado poderia refletir o

maior numero de leveduras intemalizadas por células dendrlticas imaturas

de camundongos suscetlveis em relação a camundongos resistentes, que

estariam de alguma forma afetando funçOes intracelulares relacionadas com

a produção basal de IL-12.

Quando gp43 foi avaliada nesse sistema, observamos que essa

molécula afeta apenas células dendrlticas ativadas previamente com LPS

em ambas linhagens testadas. Mostrando que a via de ativação dessas

células poderia ser inibida na presença de gp43.

Essas inibições causadas durante a cinética de ativação de células

dendrlticas, podem comprometer algumas funções biológicas destas células,

tais como o reconhecimento de patógenos, adesão, migração, apresentação

de antlgenos (FENTON & GOLENBECK, 1998) e conseqUentemente, a

amplificação da resposta de células T, pois como descrito, as moléculas co

estimulatórias participam da ativação eficiente destas células (L1NSLEY et

aI., 1991; FREEMAN et aI., 1993).

Visto que a gp43 estava modulando as funções das células

dendrfticas de ambas linhagens de camundongos, através da inibição das

moléculas de MHC-II, co-estimulatórias e de adesão, bem como a produção

da principal citocina secretada por estas células, nós analisamos a resposta

imune de linfócitos T "naive" em camundongos resistentes e suscetfveis, que

foram previamente imunizados com células dendrfticas pulsadas com gp43.

Os resultados obtidos revelaram que células dendrlticas pulsadas

com gp43 não foram capazes de estimular eficientemente linfócitos T

"naive", pois células obtidas dos Iinfonodos destes animais, quando

cultivadas in vitro na presença da glicoprotelna, apresentaram baixa

resposta proliferativa. No entanto, induziram a secreção de citocinas, como

IL-4, IL-10, IFN-y e IL-2, caracterizando um padrão misto de resposta

imunológica (Th1ITh2).
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Na PCM, camundongos AlSn (resistentes) e 810.A (suscetlveis) que

tiveram o IFN-y neutralizado apresentaram exacerbação da infecção

pulmonar e disseminação para os órgãos extrapulmonares, e tiveram sua

resposta imune celular comprometida (CANO et aI., 1998). Foi constatado

que esta mesma citocina é pouco secretada em pacientes com PCM ativa

(KARHAWI et aI., 2000). Portanto, torna-se evidente que a resposta imune

protetora na PCM deva ser sustentada por linfócitos do tipo 1, ou por outra

fonte secretora de IFN-y.

KASHINO,et ai em 1997, trabalhando com camundongos isogênicos

resistentes e suscetrveis ao P. brasiliensis, verificaram que células de

Iinfonodos de animais resistentes, produziam IFN-gama e IL-2, enquanto em

animais suscetlveis, havia baixa produção de IFN-gama. Os resultados

obtidos indicam a produção preferencial de citocinas do tipo 1 em

camundongos resistentes, enquanto que, em camundongos suscetlveis,

houve ativação preferencial de células produtoras de citocinas do tipo 2,

como a IL-10.

De acordo com os dados acima, acreditamos que o fungo e seu

principal antlgeno estejam modulando a resposta imune para o tipo Th2, não

protetora na PCM.

Durante o desenvolvimento do trabalho, observamos in vitra,

alterações fenotfpicas e biológicas importantes nas células dendrfticas,

quando estas foram cultivadas na presença do fungo e da gp43, então,

avaliamos a modulação da resposta imune por células dendrlticas in vivo.

Os camundongos das linhagens resistentes e suscetfveis foram

imunizados com células dendrfticas pulsadas ou não com a gp43 e

posteriormente, os animais foram infectados intratraquealmente com

leveduras da cepa altamente virulenta do fungo (Pb18).

Ocorreu aumento da carga fúngica no tecido pulmonar de

camundongos resistentes, previamente imunizados endovenosamente com

células dendrlticas ativadas e pulsadas com gp43. A análise histopatológica

do parênquima pulmonar destes animais, revelou presença de granulomas

desorganizados com numerosas células fúngicas, resultados estes
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compatrveis com o aumento da carga fúngica no tecido. Apesar de

observamos uma diminuição da carga fúngica quando os animais foram

imunizados com células dendrfticas imaturas pulsados com gp43 esses

resultados não foram significante. Uma posslvel hipótese para esses

resultados seria que a imunização com células dendrlticas pulsados com

gp43, principalmente ativada com LPS, poderia estar, in vivo, induzindo uma

resposta especifica do tipo Th2, que facilitaria a instalação desse patógeno

no tecido pulmonar. A presença de resposta do tipo Th2 poderia ser induzida

pela baixa expressão de moléculas co-estimulat6ria e baixa produção de IL

12 observado in vitro.

Em camundongos suscetfveis, no entanto, revelou aumento da carga

fúngica no pulmão apenas de animais imunizados com suspensão de células

dendríticas imaturas pulsadas com gp43. O aumento de carga fúngica

nesses animais não ficou tão evidente como os observados em

camundongos resistentes. A carga fúngica nesses animais já é elevada

mesmo em camundongos controles, sendo assim diflcil observar aumento

significativo com a imunização de células dendrfticas pulsadas com gp43.

Outro fato importante é que esses animais, ao contrário de camundongos

resistentes, já desenvolvem reposta do tipo Th2 durante a evolução da

doença.

Em estudos realizados por POPI et ai, em 2002, verificaram que

macrófagos peritoneais obtidos de camundongos resistentes (AlSn) e

suscetfveis (B10.A) quando cultivados com leveduras de P. brasiJiensis

foram capazes de eliminar as células fúngicas. Entretanto, quando estes

autores adicionaram gp43 a cultura, observaram diminuição da capacidade

dos macr6fagos obtidos de ambas linhagens de camundongos em

eliminarem as leveduras deste fungo, acarretando no aumento das unidades

formadoras de colônias de P. brasiJiensis.

Estudos realizados por POPI et ai (2002) e por nosso laboratório

demonstram que a gp43 inibe as principais funçOes biológicas de

macrófagos e de células dendrfticas, respectivamente. Além disso, a gp43

liga-se a laminina, aumentando adesão e conseqOentemente, a invasão
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tecidual (VICENTINI et aI., 1994) e está presente no soro e nos fluidos

cerebrospinal e broncoalveolar de pacientes com as formas aguda e crônica

da PCM (SILVA et aI., 2003). Estes dados sao importantes para

entendermos o possivel mecanismo de evasão do fungo, já que atualmente

acredita-se que componentes dos fungos nao são participantes passivos nos

processos infecciosos, mas estão sendo considerados fatores de virulência

importantes dentro das patologias (CUTLER, 1991; HOGAN, 1996;

CALDERONI & FONZI, 2001).

P. brasiliensis, assim como outros agentes infecciosos, desenvolvem

múltiplos mecanismos para se evadir do sistema imune do hospedeiro.

Como as células dendriticas são importantes na conexão do sistema imune

inato e adaptativo, a inibição da maturação, migração e apresentação de

antrgeno, bem como, a ineficiente ativação de células T mediadas por

células dendriticas, provém meios que facilitam a sobrevivência do patógeno

no hospedeiro.

De acordo com nossos resultados e os descritos na literatura,

acreditamos que a gp43 seja um fator de virulência importante na PCM. O

principal componente antigênico do fungo, a glicoproteina de 43 kDa pode

estar sendo usada como principal mecanismo de escape do fungo para se

evadir do sistema imune facilitando o estabelecimento da infecção primária

no hospedeiro suscetivel.
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CONCLUSÕES

As conclusões do trabalho foram:

• Células dendrfticas obtidas de camundongos das linhagens AlJ e B10.A

fagocitam eficientemente leveduras de P. brasiliensis. No entanto, células

dendrfticas de animais suscetfveis facilitam a internalização deste

patógeno, por mecanismos desconhecidos, mas que favorecem a

sobrevivência do fungo no interior destas células;

• Leveduras de P. brasiliensis, bem como seu principal componente

antigênico, a gp43 afetam as principais funções biológicas das células

dendrfticas provenientes de camundongos AlJ e B10.A, inibindo a

expressão das moléculas de MHC-II, co-estimulat6rias e de adesão;

• A sfntese de IL-12, a principal citocina secretada por células dendrfticas

foi inibida quando estas células, obtidas de ambas linhagens de

camundongos foram cultivadas com o fungo ou quando foram pulsadas

in vitro com gp43;

• Células dendrfticas pulsadas com gp43 não são capazes de ativar

eficientemente os linfócitos T "naive", induzindo um padrão misto

(Th1fTh2) de resposta, com a slntese de Il-2, Il-10, IFN-ye Il-4;

• A modulação da resposta imune in vivo, por células dendrfticas de

camundongos infectados intratraquealmente com leveduras da cepa

virulenta Pb18, revelou uma resposta imune não protetora, com aumento

das unidades formadoras de colônias em animais imunizados com

células dendrfticas pulsadas com gp43;

• Em conclusão, a gp43 de P. brasi!iensis pode estar sendo usada com um

mecanismo de evasão do fungo, visto que esta glicoproterna inibe as
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principais funções de células dendrfticas, favorecendo assim, uma

resposta imune nao protetora, que facilita sua permanência no

hospedeiro, tornando-o suscetfvel a PCM.
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