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Resumo 

Esporotricose é uma micose subcutânea, causada principalmente pelo fungo 

Sporothrix schenckii e a nova espécie Sporothrix brasiliensis. Foi relatado na 

literatura que os camundongos infectados com a cepa de S. schenckii M-64 

produziu uma resposta imune mista, em que o soro dos camundongos 

infectados reagiram apenas com uma glicoproteína de 70 kDa (gp70), 

identificada como importante fator de virulência. Assim o presente trabalho visa 

avaliar a importância à virulência e eficácia do anticorpo monoclonal P6E7 em 

outras cepas do complexo Sporothrix. Camundongos foram infectados com as 

cepas de S. schenckii (1099-18 e 15383) e S. brasiliensis (5110 e 17943). 

Cada 7 dias, o baço e fígado foram retirados para a análise do UFC e citocinas. 

Foi realizado western blot com o soro dos camundongos infectados e com 

anticorpo monoclonal P6E7 utilizando o exoantígenos das diferentes cepas. Foi 

realizado protocolo de tratamento com o anticorpo P6E7 nos camundongos 

infectados, para a avaliação da carga fúngica no baço e no fígado. Análise de 

citocinas mostrou que as cepas de S. schenckii induziram uma resposta mista 

Th1/Th2, entretanto nos camundongos infectados com as cepas de S. 

brasiliensis, não foi observada produção significativa de citocinas. No western 

blot realizado com exoantígenos das cepas de Sporothrix sp. foi observado 

diferentes componentes antigênicos, quando o soro de camundongos 

infectados foi utilizado, porém a reação com anticorpo monoclonal contra a 

gp70 demonstrou que a gp70 estava presente apenas no exoantígeno da cepa 

mais virulenta 5110. Infecção realizada com todas as cepas demonstrou 

cronicidade pela análise UFC. O tratamento com o AcMo P6E7 foi eficaz no 

tratamento da esporotricose experimental, sendo capaz de diminuir a carga 

fúngica, principalmente no baço dos camundongos infectados. 

 

Palavras chaves: Sporothrix sp.. Relação patógeno-hospedeiro. Gp70. 

Anticorpo monoclonal P6E7.  
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Abstract 

Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis, caused mainly by fungi Sporothrix 

schenckii and the new specie Sporothrix brasiliensis. Was reported in previous 

studies that mice infected with low virulent S. schenckii M-64 strain, produced a 

mixed immune response, where the infected mice serum reacted only with a 70 

kDa glycoprotein (gp70), identified as important virulence factor. Thus, the 

present study aims to evaluate the virulence importance and effectiveness of 

monoclonal antibody P6E7 in other Sporothrix complex strains. Mice were 

infected with Sporothrix yeast strain of S. schenckii (1099-18 and 15383) and S. 

brasiliensis (5110 and 17943). Each 7 days, the spleen and liver were taken for 

CFU and cytokines analysis. The western blot was performed with the serum 

obtained from infected mice and a monoclonal antibody P6E7 using 

exoantigens from different strains. Was performed treatment protocol with the 

monoclonal antibody P6E7 on infected mice, for spleen and liver fungal burden 

evaluation. Cytokine analysis showed that S. schenckii strains induce a mixed 

Th1/Th2 response, however in the S. brasiliensis strains wasn’t observed 

significant cytokine production. In western blot accomplished with the strains 

exoantigens was observed different antigenic components when the infected 

mice serum was used, however with monoclonal antibody against gp70 

demonstrated that gp70 was present only in most virulent strain 5110. Infection 

performed with all strains demonstrated chronicity for CFU analysis. Treatment 

with Mab P6E7 was effective in experimental sporotrichosis, with reducing 

capable of fungal load, mainly in the spleen of infected mice. 

 

Keywords: Sporothrix sp.. Pathogen-host interaction. Gp70. Monoclonal 

antibody P6E7. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1  Sporothrix sp.  
Esporotricose é micose subcutânea que afeta humanos e animais com 

frequente comprometimento do sistema linfático, sendo Sporothrix sp. seu 

agente etiológico. 

O primeiro relato do patógeno foi feito por Benjamin Robinson Schenck, em 

1896, no Johns Hopkins Hospital em Baltimore, o fungo foi isolado a partir de 

nódulos ulcerosos no dedo e no antebraço de um paciente de 36 anos 

(SCHENCK, 1898; RIPPON, 1988). A amostra foi enviada ao micologista Erwin 

Smith, que concluíu que o fungo pertencia ao gênero Sporotrichum 

(SCHENCK, 1898). O segundo caso de esporotricose foi em um menino que 

sofreu uma lesão no dedo com um martelo em 1900, essa lesão teve regressão 

espontânea,  nesse caso o fungo foi classificado com sua denominação atual, 

Sporothrix schenckii (S. schenckii) (HEKTOEN; PERKINS, 1900). No Brasil, 

Lutz e Splendore reportaram o primeiro caso de esporotricose em 1907, além 

de descreverem a fase parasitária do patógeno (LUTZ & SPLENDORE, 1907). 

Mais tarde, este fungo foi erroneamente incluído no gênero Sporotrichum 

novamente, que compreende fungos basidiomicetos que não são dimórficos 

nem patogénicos aos seres humanos ou outros animais (SCHELL et al., 1999). 

Esta nomenclatura errada permaneceu até 1962, quando Carmichael apontou 

diferenças na esporulação dos conídios entre os membros do gênero 

Sporotrichum e isolados dos casos de esporotricose (CARMICHAEL, 1962). 

Em uma revisão sobre taxonômia fúngica, segundo o Integrated Taxonomic 

Information System (ITIS – número taxonômico serial: 181714), este fungo foi 

caracterizado no reino Fungi na divisão Ascomycota, subdivisão 

Pezizomycotina, classe Sordariomycetes subclasse Sordariomycetidae, ordem 

Sordariales, família Cephalothecaceae, gênero Sporothrix, espécie Sporothrix 

schenckii. 

O Sporothrix sp. é um fungo que apresenta dimorfismo térmico, a forma 

miceliana (saprófita) e a forma de levedura (parasitária) (HOWARD, 1961). Na 

forma miceliana, o fungo é encontrado no solo, feno, tronco de árvores e 

vegetais em decomposição. Microscopicamente observa-se um composto de 
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hifas hialinas, septadas, ramificadas, com 1 à 2 µm de largura. Essas hifas 

contêm conidióforos finos que no ápice possuem uma pequena vesícula com 

dentículos, que são capazes de produzir conídios de 2 a 4 µm, que se 

organizam em grupos parecidos com margaridas. Se for cultivado a 25 ºC, o 

fungo apresenta colônias em forma membranosa, com a superfície enrugada, 

de tonalidade branca a castanho. Após sucessivos cultivos a colônia pode 

perder a pigmentação, irreversivelmente (ALMEIDA, 2008; LACAZ, 1998; 

LOPES-BEZERRA et al., 2006).  

Quando presente no tecido do hospedeiro o fungo apresenta-se na forma 

de levedura. Essa forma é encontrada próxima aos granulomas, geralmente em 

formato alongado, fusiforme, semelhante a um charuto. Quando cultivado a 37 

ºC, microscopicamente é observado formas arredondadas ou ovais, com 2 à 6 

µm de diâmetros com pequenas células em brotamento (ALMEIDA, 2008; 

LACAZ et al., 1998; MENDONÇA et al., 1976; SIDRIM et al., 2010; KENYON et 

al., 1984; MEHTA et al., 2007). As colônias leveduriformes, apresentam-se 

úmidas, de aspecto cremoso, com tonalidade branca, sendo alguns isolados 

castanhos (ALMEIDA, 2008; LACAZ et al., 1998; MENDONÇA et al., 1986; 

SIDRIM et al., 2010).  

Antigamente a espécie S. schenckii era conhecida como a única espécie 

responsável pela esporotricose, porém, nos últimos anos foi revelada a 

existência de grupos, entre os isolados clínicos de humanos e animais da 

doença, com alta variabilidade genotípica e fenotípica, tratando-se então de um 

complexo Sporothrix (KONG et al., 2006; ZHANG et al., 2006; MARIMON et al., 

2006; 2007). Essa variabilidade genotípica foi evidenciada após o surto de 

esporotricose no estado do Rio de Janeiro (REIS et al., 2009). Também foi 

observado diferentes perfis fenotípicos como a resistência ao pH, 

termotolerância e virulência (FERNANDES et al., 2009). Algumas 

características como diferentes formas macroscópicas, assimilação de 

carboidratos, capacidade de crescer na temperatura de 37 °C e a sequência do 

gene calmodulina, foram utilizadas para descrever quatro novas espécies no 

complexo Sporothrix. Sporothrix globosa, um fungo distribuído em todo o 

mundo (MADRID et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2010), Sporothrix brasiliensis 

(S. brasiliensis), uma espécie isolada somente no Brasil (MARIMON et al., 

2007), Sporothrix mexicana, limitado ao México (MARIMON et al., 2007), e 
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Sporothrix luriei, anteriormente S. schenckii var. luriei (MARIMON et al., 2008). 

Estas novas espécies identificadas são diferentes entre si, principalmente na 

quantidade e na forma da gemulação das leveduras e também pelo aspecto 

das septações das hifas (REVISADO em BARROS et al., 2011).  

Castro e colaboradores compararam 12 isolados zoofílicos, antropofílicos e 

geofílicos originalmente identificados como S. schenckii, revelando que, pela 

análise dos loci (calmodulina e ITS), se tratavam de isolados de duas espécies, 

S. schenckii e S. brasiliensis, sendo os isolados de esporotricose felina todos 

identificados como S. brasiliensis (CASTRO, 2010). Rodrigues corrobora com 

esses dados, comparando 161 isolados de esporotricose de diversas regiões 

do país, observou que todos os isolados zoofílicos foram genotipados como S. 

brasiliensis (RODRIGUES, 2010). Nas últimas décadas surtos de esporotricose 

ocorreram no Brasil por transmissão zoonótica, sendo os gatos os principais 

hospedeiros. Em um estudo realizado por Rodrigues e colaboradores foi 

demonstrado que S. brasiliensis está em maior prevalência, cerca de 96 %, nos 

gatos e, consequentemente, nos humanos que contraíram a esporotricose 

destes animais. Nos estados do São Paulo, Paraná e Minas Gerais os isolados 

partilham do mesmo genótipo dos isolados do surto no Rio de Janeiro 

(RODRIGUES et al., 2013). Através desses dados, pode ser considerado que 

existam 2 principais agentes etiológicos da esporotricose, S. schenckii e S. 

brasiliensis, sendo S. brasiliensis a mais comum nos casos de esporotricose 

felina e na humana por transmissão zoonótica. 

Nos estudos taxonômicos realizados com a nova espécie S. brasiliensis foi 

observado que esta espécie apresenta conídios sésseis pigmentados, não 

assimila rafinose e é a única espécie que não assimila sacarose. Apresenta o 

menor crescimento em ágar batata, a 20 ºC e 30 ºC, já a 37 ºC, S. brasiliensis 

é a espécie que apresenta maior crescimento, quando comparada a outras 

espécies do complexo Sporothrix (MARIMON et al., 2007; MARIMON et al., 

2008). 

  

1.2  Esporotricose 

A esporotricose no início do século teve alta prevalência na França e nos 

Estados Unidos. Atualmente possui distribuição mundial, porém, é mais 

relatada em países de climas tropicais e subtropicais como México, Brasil, Peru 
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e Uruguai, ocorrendo frequentemente no outono e no verão (LOPES-BEZERRA 

et al., 2006; SIDRIM et al., 2010). É considerada a micose subcutânea mais 

frequente do mundo (BONIFAZ et al., 2010).  

Algumas atividades como jardinagem, agricultura, horticultura, pescaria, 

caça, mineração entre outras, que facilitem a exposição ao fungo, estão 

associadas com essa micose (BARROS et al., 2011; RIPPON, 1988). No 

momento, devido à evidência da transmissão zoonótica, veterinários, técnicos 

de veterinária e proprietários de gatos são considerados uma nova categoria de 

risco para a aquisição da doença (BARROS et al., 2011). Profissionais de 

laboratório, que manipulam culturas de Sporothrix sp. também pertencem ao 

grupo de risco (THOMPSON et al., 1977, COOPER et al., 1992).  

Nas últimas décadas a frequência da esporotricose esta mudando no modo 

de transmissão e na distribuição geográfica. Alguns fatores ambientais, 

melhoria no diagnóstico e na urbanização, explicam as alterações no perfil da 

doença. Existe pouca informação sobre a incidência da esporotricose, os dados 

conhecidos são aqueles gerados por publicações de casos (BARROS et al., 

2011).  

A maior epidemia relatada foi na região de Witwatersrand, na cidade de 

Johannesburg, África do Sul, entre 1941 e 1944 com cerca de 3000 

mineradores infectados pelo fungo presente nas vigas de madeira da estrutura 

da mina (HELM; BERMAN, 1947; QUINTAL, 2000). Um surto em 15 estados, 

nos Estados Unidos, envolveu cerca de 80 indivíduos que foram infectados 

com S. schenckii após o contato com um musgo, ao participarem de um 

programa de reflorestamento (CENTER FOR DISEASE CONTROL, 1988; 

DIXON et al., 1991). Fora do continente americano poucos casos são 

relatados, porém na Austrália a incidência vem aumentando nos últimos anos. 

Em Queensland, foram registrados 16 casos de esporotricose em nove meses 

através de contato de agricultores com feno contaminado (CONIAS et al., 

1998). Outro caso envolveu 41 pacientes em Busselton-Margaret River, 

sudoeste australiano, entre 2000 e 2003, também por feno contaminado 

(FEENEY et al., 2007). Além da Austrália outros países, fora do continente 

americano, são áreas endêmicas, como a África do Sul, Índia e Japão 

(PAPPAS et al., 2000; BUSTAMANTE & CAMPOS, 2001).  Na América Latina 

a caça de tatus tem sido muito relacionada a casos de esporotricose, 
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principalmente no Uruguai (ALVES et al., 2010; CONTI-DIAZ, 1989). Em uma 

área rural do Peru, dos 238 casos estudados, 60 % ocorreram em crianças 

menores de 15 anos de idade (PAPPAS et al., 2000). O Peru apresenta a 

região mais endêmica do mundo, uma área montanhosa chamada de Abancay, 

teve a incidência de, aproximadamente, 60 casos por 10000 habitantes de 

1995 a 1997 (BUSTAMANTE & CAMPOS, 2001). 

No Brasil, a esporotricose é mais frequente nas regiões sul e sudeste sendo 

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul os estados com maior 

incidência (BARROS et al., 2001; SCHUBACH et al., 2008).  O maior surto 

zoonótico já registrado ocorreu no Brasil, no estado do Rio de Janeiro 

(SCHUBACH et al., 2005). De acordo com o Instituto de Pesquisa Clínica 

Evandro Chagas, Fiocruz, entre 1998 e 2009 foram registrados mais de 2000 

casos em seres humanos e 3000 casos em gatos (BARROS et al., 2010). Em 

outro estudo, entre 1998 e 2001, cerca de 86 % dos casos de esporotricose 

registrados foram de pacientes que tiveram contato profissional ou doméstico 

com gatos contaminados (BARROS et al., 2004). Por conta disso, a doença se 

tornou endêmica no estado do Rio de Janeiro. 

Apesar de já ter sido registrado a transmissão da doença por cães, cavalos, 

esquilos e tatus, os gatos são os principais transmissores zoonóticos da 

esporotricose (KAUFFMAN et al., 1999; SCHUBACH et al., 2003; TABOADA, 

2000). Um fator importante para o surto ser consequente dos gatos, é a 

questão socioeconômica. A maioria dos donos de gatos está vivendo em áreas 

negligenciadas e quando os animais morrem, acabam sendo abandonados nas 

ruas ou enterrados em terrenos próximos, que permite a volta do agente ao 

meio ambiente, favorecendo o contato com outros gatos selvagens (CHAVES 

et al., 2013). 

Schubach e colaboradores isolaram Sporothrix sp. das unhas e cavidades 

orais de 148 gatos domésticos com esporotricose e 84 gatos aparentemente 

saudáveis no estado do Rio de Janeiro, demonstrando que a transmissão pode 

ocorrer através de arranhões ou mordidas destes animais (SCHUBACH et al., 

2001; SCHUBACH et al., 2002). Um dos fatores da alta incidência da 

transmição zoonótica pelos gatos, pode ser justificado pelo possível inóculo de 

leveduras e não de conídios ou fragmentos de hifa. O fato de não haver a 
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necessidade da transformação de hifa em levedura pode justificar as formas 

mais graves da doença (FERNANDES et al., 2000).  

Existem diversas manifestações clínicas da esporotricose, vários fatores 

como a quantidade de inóculo, estado do sistema imune do hospedeiro, a 

virulência do isolado inoculada e profundidade da lesão são capazes de 

influenciar as formas clínicas da doença. A esporotricose apresenta diferentes 

classificações realizadas por diversos autores. Uma das classificações 

utilizadas foi a de acordo com a localização das lesões, sendo dividida em 

forma cutânea, mucosa e extracutânea (BARROS et al., 2011). 

Na forma cutânea, a infecção geralmente aparece após uma inoculação 

tramática na pele. Depois de penetrar a pele, o fungo converte-se na forma de 

levedura e pode permanecer localizada no tecido subcutâneo ou se estendem 

ao longo dos vasos linfáticos adjacentes, constituindo a forma cutânea  

localizada ou a forma cutânea-linfática, respectivamente (SIDRIM et al., 2010; 

STALKUP et al., 2002). A forma cutânea localizada é representada por uma 

única lesão verrucosa, acneiforme e eritomatosa. Embora se caracterizem pela 

transitoriedade, as lesões, em geral, retornam e frequentemente persistem por 

anos, até serem tratadas (RIPPON, 1988; BARROS et al., 2011; LOPES-

BEZERRA et al., 2006; SIDRIM et al., 2010). A forma cutânea-linfática é a mais 

frequente, causando cerca de 80 % dos casos (BONIFAZ et al., 2007). A lesão 

primária é normalmente localizada nas mãos e antebraços onde, 

posteriormente, ocorre a formação de nódulos subcutâneos, através das vias 

linfáticas, uma linfagite, característico da esporotricose cutânea-linfática 

(BARROS et al., 2011; SIDRIM et al., 2010). Existe a forma cutânea 

disseminada, que é bem menos frequente que as demais, e está associada 

algum tipo de imunossupressão, caracteriza-se por lesões cutâneas múltiplas 

em locais não contínuos, sem envolvimento extracutâneo (BARROS et al., 

2011; CARVALHO et al., 2002; SIDRIM et al., 2010;  STALKUP et al., 2002). A 

forma mucosa pode afetar a região da mucosa nasal, apresentando lesões no 

septo, com a drenagem de secreções sanguinolentas. Na região da conjuntiva 

dos olhos, onde além de uma lesão granulomatosa ocorre a secreção de um 

líquido seroso-purulento com vermelhidão nos olhos (SCHUBACH et al., 2005; 

BARROS et al., 2008; HAMPTON et al., 2002).  
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A forma extracutânea é rara, pode ser causada pela inalação de esporos ou 

por disseminação hematogênica decorrente de uma inoculação profunda na 

pele (RAMOS-E-SILVA et al., 2007). Não se encontra associação entre essa 

forma e a atividade ocupacional, somente existe relação com alguns fatores 

que prejudiquem a resposta imune, como alcoolismo, transplante de órgãos, 

diabetes mellitus e imunodeficiências (KAUFFMAN et al., 1999; VIEIRA-DIAS 

et al., 2007; VILELA et al., 2007). A forma osteoarticular e a forma pulmonar 

constituem a maioria dos casos de esporotricose extracutânea. Também há 

relatos de sinusite, meningite, endoftalmite, laringite e fungemia por S. 

schenckii (RAMOS-E-SILVA, 2007; ALMEIDA, 2008; SCHECHTMAN, 2010).  

Esporotricose pode ser diagnosticada principalmente através da correlação 

entre os dados clínicos com os laboratóriais. O diagnóstico laboratorial é 

realizado através de tecidos obtidos de biópsias, pus e exsudatos. O material 

primeiramente é clarificado com KOH (Hidróxido de potássio) 20 % e é 

realizado o exame de micológico direto, observando corpos em formas ovais ou 

alongados em formatos de charutos. As colorações mais usadas são pela 

impregnação pela prata, PAS (Coloração ácido periódico-Schiff) e HE 

(Coloração hematoxilina-eosina), observando corpos asteroides na zona 

periférica do granuloma, porém esse método não é usado como rotina num 

laboratório de micologia, já que achados histopatológicos são inespecíficos, 

pois o organismo não é facilmente visualizado. A confirmação do diagnóstico 

micológico é através do isolamento do seu agente etiológico em meios de 

cultura clássicos como o ágar Sabouraud, acrescido ou não de antibióticos e 

incubado a 25 - 30 ºC por em média 5 dias (ALMEIDA, 2008; SIDRIM et al., 

2010). Testes sorológicos como ELISA (Ensaio imunoenzimático) e 

imunofluorescência não são utilizados como rotina, sendo importante lembrar 

que o teste cutâneo com a esporotriquina, que é um antígeno do fungo para 

injeção intradérmica, é geralmente positivo em cerca de 90 % dos casos 

confirmados de esporotricose e apenas pode excluir esporotricose, pois se 

positivo pode ser referente a infecções antigas (ALMEIDA, 2008; ITOH et al., 

1986). 

Para o tratamento da esporotricose, desde a descoberta da doença, o 

iodeto de potássio é utilizado para as formas cutânea-linfáticas e cutâneas 

localizadas. Diferentes protocolos terapêuticos são utilizados, dependendo das 
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condições clínicas do paciente e da extensão da lesão, podem ser usados 

terbinafina e fluconazol, porém nas formas extracutâneas e disseminadas as 

medicações de melhor escolha são o itraconazol e a anfotericina B (LOPES-

BEZERRA et al., 2006; SIDRIM et al., 2010; SONG et al., 2011).  

 

1.3  Virulência do Sporothrix sp. 

A virulência é uma capacidade intrínseca que difere microrganismos 

patogênicos de não patogênicos, contudo alguns microrganismos não 

virulentos são considerados patogênicos, devido ao imunocomprometimento 

em alguns indivíduos. Em indivíduos saudáveis a virulência é a responsável 

pelo momento em que a relação entre o patógeno e o hospedeiro resulta em 

prejuízo ao hospedeiro, causando assim a doença. A virulência também pode 

ser medida através da mortalidade produzida pelo patógeno ou pelo seu poder 

invasivo nos tecidos do hospedeiro (TRABULSI, 2005).  

Nos últimos anos vários estudos têm demonstrado uma diversidade de 

moléculas denominadas como fatores de virulência em fungos, tais como, 

moléculas de adesão, melanina, proteases, enzimas de vias metabólicas e 

polissacarídeos (HOGAN et al., 1996). Alguns fatores de virulência do S. 

schenckii são bem conhecidos e semelhantes a outros fungos patogênicos, 

como por exemplo, a termotolerância (CASADEVALL et al., 2006). Foi 

demonstrado que alguns isolados clínicos da forma cutânea localizada são 

incapazes de crescer a 37 ºC, diferentemente de formas mais invasivas da 

esporotricose, como cutânea-linfática e disseminada (TACHIBANA et al., 1999; 

2001; KWON-CHUNG et al., 1992; MESA-ARANGO et al., 2002). O ergosterol, 

também presente na membrana celular, é capaz de reagir com o peróxido de 

hidrogênio, produzido pelo macrófago, formando peróxido de ergosterol, sendo 

isso um mecanismo de evasão do fungo (SGARBI et al., 1997). A melanina, 

também é capaz de promover resistência ao fungo contra a fagocitose, pelos 

macrófagos (ROMERO-MARTINEZ et al., 2000). Macroscopicamente apenas a 

fase miceliana do fungo se observa a presença de melanina, entretanto, in 

vitro, ocorre à produção de melanina em leveduras durante a infecção 

(MORRIS-JONES et al., 2003). Foi demonstrado, que uma cepa de S. 

schenckii com presença de melanina é capaz de ter uma grande capacidade 

invasiva e promover a formação de granulomas multifocais, ao contrário de 
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uma cepa albina, com o mesmo perfil genotípico (REVISADO em BARROS et 

al., 2011). A produção dessa melanina ocorre através de compostos fenólicos 

como a L-DOPA (ALMEIDA-PAES et al., 2009), corroborando com isso, foi 

demonstrado uma possível modulação da produção de melanina através da 

composição do meio de cultivo, alterando assim o perfil de virulência do fungo 

(TEIXEIRA et al., 2010).  

Foi observado virulências distintas entre essas novas espécies do complexo 

Sporothrix (ARRILLAGA-MONCRIEFF et al., 2009). Alguns autores defendem 

que apresentações clínicas mais severas da esporotricose são ocasionadas 

por fatores intrínsecos do fungo. Vários estudos envolvendo a comparação da 

virulência de diferentes isolados clínicos da esporotricose já foram realizados, 

observando que isolados das formas mais invasivas da doença são capazes de 

serem mais virulentos que isolados de formas mais superficiais, demonstrando 

que cada isolado possui fatores intrínsecos de virulência, sendo esses fatores 

determinantes para as manifestações graves da doença (TACHIBANA et al., 

1998; BRITO et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2009). Porém alguns autores 

defendem que alterações imunológicas do hospedeiro são os fatores 

responsáveis pela gravidade da doença (CARLOS et al., 2009; MAIA et al., 

2006). 

As variações dos componentes da parede celular podem interferir na 

virulência do fungo. A parede celular fúngica é o envelope que separa a 

superfície do fungo com o meio extracelular e desempenha um papel central na 

interação patógeno-hospedeiro, a camada mais externa da parede celular do S. 

schenckii consiste de um material microfibrilar amorfo (LANE et al., 1969). A 

parede celular dos fungos é constituída de aproximadamente 80-90 % de 

carboidratos, 5-20 % de proteínas e 1-7 % de lipídios. Existem também 

polissacarídeos insolúveis como as quitinas e β-glucanas que conferem rigidez 

à parede celular fúngica em ambas as fases morfológicas do fungo (LOPEZ-

BEZERRA, 2006). Os principais constituintes de superfície dos antígenos de S. 

schenckii são raminomananas e galactomananas (TRAVASSOS, 1989).  

Um ponto importante na avaliação da virulência de um patógeno é a de 

adesão nas células do tecido hospedeiro, representando um avanço no 

processo de invasão, para que assim se estabeleça a doença. Quando os 

componentes da parede celular fúngica interagem com os componentes da 
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matriz extracelular do hospedeiro, tal aderência está associada às adesinas, 

assim essas adesinas se ligam principalmente a fibronectina, laminina e 

colágeno tipo 2 (LIMA et al., 1999). A fibronectina e a laminina se ligam 

fortemente em células leveduriforme do S. schenckii, diferentemente da ligação 

nos conídios do fungo (LIMA et al., 2004). Proteinases produzidas 

extracelularmente, como por exemplo, proteinases 1 e 2, apresentam a 

propriedade de hidrolisar o extrato córneo, ajudando na disseminação do fungo 

(TSUBOI et al., 1987). Em processos fisiológicos a fibronectina está envolvida 

em processos como os de adesão e migração na coagulação e cicatrização 

(POTTS & CAMPBELL, 1996; WHITE et al., 2008). A expressão das adesinas 

da fibronectina está diretamente proporcional com a virulência (LIMA et al 

1999; 2001; 2004; TEIXEIRA et al., 2009). Já a laminina, fisiologicamente, 

participa da sustentação do tecido epitelial. Os receptores fúngicos da laminina 

são diferentes dos receptores da fibtonectina (LIMA et al., 2004).  

Através de uma eletroforese dos exoantígenos, obtidos da cepa, pouco 

virulenta, S. schenckii M-64 previamente isolada de um caso de esporotricose 

cutânea-linfática, foi observado um perfil proteico de 12 bandas, foi 

demonstrado que uma glicoproteína com a massa molecular de 70 kDa (gp70), 

está presente na superfície do fungo, e  também  é secretada  no  meio  de  

cultura. Também foi demonstrado uma função adesiva à fibronectina 

(NASCIMENTO et al., 2005). Uma glicoproteína, de mesmo peso molecular 

observado pelo nosso laboratório, foi purificada e foi observado um pI (ponto 

isoelétrico) de 4,1 e cerca de 5,7 % da sua massa molecular composta de N-

glicanos (RUIZ-BACA et al., 2009). 

 

1.4 Interação fungo-hospedeiro 

Como dito anteriormente, alguns autores acreditam que a resposta 

imunológica do hospedeiro é essencial na progressão da esporotricose 

(CARLOS et al., 2009; MAIA et al., 2006). Embora os mecanismos 

imunológicos de defesa contra o Sporothrix sp. não estejam bem 

estabelecidos, a resposta inata, celular e humoral tem um papel importante no 

controle da esporotricose. 

As APCs (Células apresentadoras de antígenos profissionais) como, 

macrófagos, células dendríticas e linfócitos B, são capazes de reconhecer e 
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fagocitar o fungo. Para que ocorra o reconhecimento pelas células do 

hospedeiro, é necessário que os PAMPs (Padrões moleculares do patógeno), 

expressos na superfície do fungo sejam reconhecidos pelos PRRs (Receptores 

de reconhecimento padrão), localizados na superfície das APCs, gerando uma 

série de reações, como a fagocitose do fungo (BUZÁS et al., 2006).  Após a 

fagocitose os peptídeos imunogênicos do fungo são processados pelos 

fagócitos e apresentados para os linfócitos T, gerando células efetoras e de 

memória contra o patógeno. A apresentação do antígeno ocorre através do 

MHC (Complexo principal de histocompatibilidade) de classe I e do MHC de 

classe II que primam linfócitos TCD8+ e TCD4+ respectivamente. Depois da 

ativação, as células TCD4+ se diferenciam em Th1, Th2, Th17 (Linfócitos T 

helper) ou Treg (Linfócitos regulatórios) com produção de diferentes citocinas, 

gerando diferentes tipos de respostas (WÜTHRICH et al., 2012). Uma das 

funções dessa produção de citocinas é para que ocorra o desenvolvimento do 

granuloma, que é um componente essencial na defesa do hospedeiro contra o 

fungo (TACHIBANA et al., 1999; UENOTSUCHI et al., 2006). Os linfócitos 

TCD4+ e os macrófagos, assim como a produção de IFN-(Interferon), são 

necessários para a formação do granuloma (TACHIBANA et al., 1999). Apesar 

de existir poucos estudos relatando a importância das células TCD8+ na 

esporotricose, sabe-se que, juntamente com os linfócitos TCD4+, essa célula 

está presente no granuloma (TACHIBANA et al., 1999; KOGA et al., 2002). 

O sistema imune inato é a primeira linha de defesa contra patógenos 

invasores, tem ativação rápida e é responsável pela defesa nos momentos 

iniciais da infecção. Em contraste, a imunidade adquirida que é mediada pelos 

linfócitos T e B, e requer de 7 a 10 dias para que ocorra uma resposta celular e 

humoral (ALMEIDA, 2012). 

Estudos recentes demonstraram que extratos lipídicos de leveduras de S. 

schenckii se ligam em TLR 4 (Receptores do tipo Toll) e essa interação leva 

indução de um burst oxidativo contra o fungo (CARLOS et al., 2009; SASSA et 

al., 2012). Uma levedura de S. schenckii isolada de uma forma cutânea 

localizada é capaz de se ligar em TLR 2 e TLR 4 induzindo a ativação de JNK, 

ERK e p38 MAPK, ocorrendo a produção de IL-6 (Interleucina) e TNF-(Fator 

de necrose tumoral), diferentemente da levedura isolada da forma mucosa. 

Kajiwara e colaboradores defendem que o TLR 4 é o principal receptor contra o 
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S. schenckii na forma cutânea localizada, pois é capaz de induzir uma resposta 

Th1, com a produção de citocinas pro inflamatórias (UENOTSUCHI et al. 2006; 

KAJIWARA et al., 2004).  

Foi relatada a importância dos neutrófilos no controle da esporotricose 

(KAJIWARA et al., 2004). Os neutrófilos são capazes de destruir o fungo logo 

após sua invasão no tecido hospedeiro, através da fagocitose e de liberação de 

espécies reativas de oxigênio, independente de linfócitos T. Sem os linfócitos T 

no tecido os macrófagos também são capazes de fagocitar o fungo, devido a 

receptores na sua superfície para galactomanana e raminomanana, presentes 

nas células fúngicas, descritos anteriormente (REX et al., 1990; CUNNINGHAM 

et al., 1979). 

A resposta imune celular envolve principalmente a ativação dos 

macrófagos. A ativação dessas células ocorre, principalmente, por TNF-, que 

estimula os macrófagos a produzirem NO (óxido nítrico), uma molécula 

oxidante, altamente citotóxica para o S. schenckii (CARLOS et al., 2003; 

FERNANDES et al., 2000). Ocorre uma diminuição da produção de TNF-nas 

6 semanas iniciais da infecção, favorecendo a projeção da doença. O oposto 

ocorre 2 meses após a infecção, quando aumenta os níveis de IL-1 e TNF-, 

favorecendo a eliminação do fungo (CARLOS et al., 1994). Vários estudos 

relatam a importância da resposta imune celular na esporotricose, onde foi 

observado o que em pacientes, com alguma deficiência nesse tipo de resposta, 

apresentam formas extracutâneas da doença. Na esporotricose experimental 

foi demonstrado que a transferência de timócitos para camundongos atímicos 

tornam esses camundongos suscetíveis em camundongos resistentes a 

doença (DICKERSON et al., 1983; PLOUFFE et al., 1979). 

Uma resposta baseada em anticorpos é capaz de mostrar proteção contra 

algumas micoses, como a paracoccidioidomicose e candidíase (CASADEVALL 

et al., 2005; XANDER et al., 2007; BUISSA-FILHO et al., 2008; TOLEDO et al., 

2010; ZHANG et al., 2011). Foi sugerido por Carlos e colaboradores a 

participação da resposta imune humoral apenas em estágios mais avançados 

da doença, onde também foi observada a produção de IL-4 após 6 semanas de 

infecção (CARLOS et al., 2009; MAIA et al., 2006). Como descrito 

anteriormente, nosso grupo laboratorial demonstrou que camundongos 
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infectados com a cepa de S. schenckii M-64, são capazes de produzir 

anticorpos, IgG1, específicos contra uma glicoproteína de 70 kDa durante a 

esporotricose experimental, indicando que essa glicoproteína seja um 

importante componente antigênico do S. schenckii, participando da modulação 

da resposta imune (NASCIMENTO et al., 2005). Essa glicoproteína é 

caracterizada como uma adesina por se ligar na matriz extracelular do 

hospedeiro, facilitando uma lesão no tecido do hospedeiro. Sabe-se que um 

dano tecidual induz a produção de TGF-β1 (Fator de transformação do 

crescimento), que é capaz de aumentar a adesão do fungo nas células 

endoteliais, e com isso favorecer a migração do fungo para tecidos mais 

profundos (FIGUEREDO et al., 2007). Um AcMo (anticorpo monoclonal) contra 

a gp70, denominado P6E7, produzido em nosso laboratório, demonstrou ser 

protetor na esporotricose experimental. Foi observado em camundongos 

tratados com o AcMo P6E7, após, antes e durante a infecção, uma diminuição 

da carga fúngica no baço e no fígado, além de prevenir um desenvolvimento de 

formas mais grave da doença. Os anticorpos foram capazes de opsonizarem 

as células fúngicas aumentando assim a fagocitose dos mesmos, além de 

aumentar a produção de IFN- nos órgãos infectados (NASCIMENTO et al., 

2008). Também foi observado que essa opsonização é capaz de aumentar os 

níveis de TNF-,in vitro assim aumentando a capacidade fungicida dos 

macrófagos (FRANCO et al., 2011). Uma resposta do tipo Th1 é de grande 

importância no controle da esporotricose, sendo IFN- e TNF- as citocinas 

mais características desse tipo de resposta (UENOTSUCHI et al. 2006).  

 

1.5 Justificativa 

A virulência e a resposta imune são determinantes para o desenvolvimento 

e a gravidade da esporotricose. Com recentes surtos de esporotricose em 

áreas urbanas, surgimento da transmissão zoonótica felina e predominância de 

S. brasiliensis nos casos da doença, criou-se um novo paradigma da doença, 

aumentando a importância de estudar aspectos como a virulência e a resposta 

imunológica contra os principais membros do complexo Sporothrix, assim como 

observar a presença da gp70 e a eficácia do anticorpo monoclonal P6E7 em 

cepas mais virulentas e de espécies diferentes da S. schenckii M-64. 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 



33 
 

2. OBJETIVO 

 

2.1  Objetivo geral 

Avaliar a resposta imunológica contra cepas virulentas 15383 e 1099-18 de 

S. schenckii e 5110 e 17943 de S. brasiliensis, e determinar a eficácia do AcMo 

P6E7 no tratamento da esporotricose experimental ocasionada por essas 

cepas. 

 

2.2  Objetivos específicos 

- Determinar o perfil eletroforético dos exoantígenos das diferentes cepas 

de Sporothrix sp. e os componentes antigênicos presentes nesses 

exoantígenos através do soro dos camundongos infectados, assim como a 

presença da gp70 com o AcMo P6E7; 

 

- Avaliar o tipo de resposta imunológica induzida pelas cepas de Sporothrix 

sp. Pela dosagem de IFN-, IL-4 e IL-10 no homogeonatos do fígado e do baço 

dos camundongos infectados;  

 

- Comparar a virulência das cepas de Sporothrix sp. através da carga 

fúngica no fígado e no baço dos camundongos infectados; 

 

- Avaliar a eficácia do tratamento da esporotricose experimental com o 

AcMo P6E7 nas cepas de Sporothrix sp.; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Fungo e condições de cultura 

Foram utilizadas quatro cepas do Sporothrix sp.: cepa de S. schenckii 

15383 (ATCC MYA - 4820) - um isolado de esporotricose cutânea e 

osteoarticular; cepa S. schenckii 1099-18 (ATCC MYA – 4821) - um isolado de 

esporotricose cutânea-linfática; cepa de S. brasiliensis 5110 (ATCC MYA - 

4823) - um isolado de esporotricose cutânea em um felino no Rio de Janeiro e 

a cepa de S. brasiliensis 17943 (ATCC MYA - 4824) - um isolado de meningite 

por esporotricose. Estas cepas foram mantidas na micoteca do Laboratório de 

Micologia Clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo (FCF-USP), na fase de levedura em ágar-BHI (Infusão cérebro e 

coração) (HIMEDIA) a 37 ºC com repiques realizados a cada 15 dias. 

 

3.2 Produção do exoantígeno  

As células leveduriformes, de cada uma das cepas de Sporothrix sp., 

cresceram em cinco tubos de ágar-BHI, por cinco dias a 37 ºC, e foram 

transferidas para balões de Erlenmeyer de 1000 mL, contendo 100 mL de meio 

líquido YCG (Yeast Nitrogen – Casamino Acids Glucose) cada. Os pré-inóculos 

foram cultivados por três dias, sob agitação de 200 rpm (rotações por minuto) a 

37 ºC. Estes pré-inóculos, foram transferidos para balões de Erlenmeyer de 

2000 mL, contendo 400 mL de meio líquido YCG e foram incubados por mais 

sete dias sob agitação de 200 rpm, à 37 ºC. Após este período, o crescimento 

fúngico foi interrompido pela adição de 0,2 g/L de timerosal (SYNTH) e os 

cultivos foram mantidos por 24 horas a 4 ºC. Em seguida foram centrifugados 

por 5 minutos a 3000 rpm, sendo que os sedimentos foram desprezados e os 

sobrenadantes filtrados em papel filtro e concentrados 10 vezes pelo sistema 

Amicon (MILLIPORE) com uma membrana de ultrafiltração YM10 com o peso 

molecular limite de 10 kDa (MILLIPORE) e então dialisados contra PBS 

(Solução salina de fosfato tamponada), com duas trocas, por 24 horas a 4 ºC. 

A seguir, os exoantígenos dialisados foram filtrados em filtro de 45 µm 

(MILLIPORE) e estocados a -20 ºC (SCOTT; MUCHMORE, 1989).  



36 
 

Posteriormente as proteínas foram dosadas utilizando o reagente Bradford 

(SIGMA) e como padrão o BSA (Albumina de soro bovino) (SIGMA). Todos os 

procedimentos seguiram-se de acordo com o fabricante. 

 

3.3 SDS-PAGE das proteínas liberadas pelos cepas de Sporothrix sp. 

O gel de SDS-PAGE (Gel de poliacrilamida) para eletroforese vertical foi 

preparado em uma cuba de eletroforese vertical para mini gel (BIO-RAD Mini 

PROTEAN), constando de um gel de separação linear a 12 % de poliacrilamida 

e um gel de empilhamento a 3 % de poliacrilamida com 0,75 mm de espessura. 

Alíquotas dos exoantígenos das cepas de Sporothrix sp. foram diluídas em 

tampão de Laemmli e mantidas por 10 minutos, em água 100 ºC, por banho 

Maria, e aplicadas nos géis. Foi utilizado como padrão de peso molecular o 

PageRuler Range Prestained Protein Ladder (THERMO SCIENTIFIC). A 

corrida das proteínas e do padrão foi submetida a uma corrente eletroforética 

de 120 V (Voltagem) por 90 minutos. Após a separação das proteínas, os géis 

foram submetidos a realização de western blot (item 3.5) ou corados pela prata, 

no qual utilizar-se o SilverQuest Staining Kit (INVITROGEN) e todos os 

procedimentos foram realizados de acordo com o fabricante.  

 

3.4 Infecção experimental com as cepas de Sporothrix sp. 

Foram utilizados 100 camundongos fêmeas da linhagem BALB/c de 8 a 12 

semanas de idade, por experimento, que foram obtidos no biotério de produção 

e experimentação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo. Os animais foram criados em 

condições – SPF (Livre de patógenos específicos). As cepas de Sporothrix sp. 

foram cultivadas em meio Ágar-BHI a 37 ºC por cinco dias. A seguir as 

leveduras foram suspensas em 5 mL de PBS estéril para realização da 

contagem das leveduras na câmara de Neubauer e diluídas na proporção de 

1:1 com corante azul de trypan para verificação da viabilidade celular. Quatro 

grupos de 20 camundongos foram infectados, intraperitonealmente, com um 

inóculo de 100 µL com 5x 106 de leveduras das cepas de Sporothrix sp. com o 

auxílio de uma seringa de 1 mL. Outro grupo de 20 camundongos, considerado 

como grupo controle, recebeu intraperitonealmente 100 µL de PBS estéril.  
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Nos 7º, 14º, 21º e 28º dias após a infecção, cinco camundongos de cada 

grupo foram anestesiados e eutanasiados através de punção intracardíaca. O 

baço e o fígado destes animais foram retirados para avaliação da infecção pela 

contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) e dosagem das citocinas 

IFN-, IL-4 e IL-10 (Figura 1). 

 

3.5 Obtenção dos soros 

O sangue dos camundongos coletados durante a punção intracardíaca 

foram centrifugados a 10000 rpm por 20 minutos para separação dos soros. 

Estes foram estocados à temperatura de -20 ºC até o momento do uso. 

 

3.6 Determinação do UFC 

O fígado e o baço retirados de cada animal foram colocados em placas de 

Petri estéreis e pesados imediatamente. Cada órgão foi homogeneizado 

mecanicamente em 2 mL de PBS estéril. Desta solução foi feita diluições 

específicas para cada órgão e cepa, e posteriormente semeadas em placas de 

Ágar-BHI. As placas foram mantidas a 30 ºC por sete dias. As colônias 

fúngicas foram contadas e os valores de UFC foram utilizados para calcular a 

média de UFC por grama de órgão. 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema da cinética na esporotricose experimental. Camundongos BALB/c 
foram divididos em 4 grupos de 20 camundongos cada e foram infectados 
intraperitonealmente, com um inóculo de 100 µL com 5x 106 de leveduras das cepas de
Sporothrix sp.. Outro grupo de 20 camundongos, considerado como grupo controle, 
recebeu intraperitonealmente 100 µL de PBS estéril. Nos 7º, 14º, 21º e 28º dias após a 
infecção, cinco camundongos de cada grupo foram eutanasiados através da punção 
intracardíaca e o baço e o fígado destes animais foram retirados para avaliação da infecção 
pela contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) e dosagem de citocinas. 
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3.7 Dosagem de citocina 

A determinação da concentração das citocinas IFN-, IL-4 e IL-10 foi 

avaliada por meio do teste de ELISA. Para este ensaio, o macerado de baço e 

fígado dos animais foram centrifugados por 10 minutos a 3500 rpm, o 

sedimento foi desprezado e o sobrenadante estocado a -20 ºC até o momento 

do uso. O teste de ELISA foi realizado utilizando um kit comercial especifico 

para cada citocina (R&D SYSTEMS). Todos os procedimentos seguiram-se de 

acordo com o fabricante. 

 

3.8 Dosagem de IgG total 

A dosagem de IgG total foi realizada por teste de ELISA, contra os 

exoantígenos das cepas de Sporothrix sp. na concentração de 4 g/mL, diluído 

em tampão carbonato (Na2CO3 0,795g, NaHCO3 em 500mL de H2O destilada). 

As placas foram incubadas overnight em temperatura ambiente (TA). Após o 

tempo de incubação, foi realizado 3 lavagens com PBS-T (Solução salina de 

fosfato tamponada com adição de 0,05% Tween 20), seguido da adição de 

200µL da solução de bloqueio (PBS + 5 % de leite + 2,5 % BSA). Incuba-se por 

2 horas a 37 °C. Posteriormente foi desprezado a solução de bloqueio e, sem 

lavar as placas, adicionou-se foi adicionado o soro dos camundongos, e este 

foi diluído na proporção de 1:50, em PBS-leite (PBS + 5 % de leite). Foi 

incubado por 1 hora a TA. Em seguida as placas foram lavadas 3 vezes com 

PBS-T e foi adicionado 50 µL do anticorpo conjugado, previamente titulado, anti 

mouse IgG-peroxidase e diluído em solução bloqueio. Foi incubado a TA por 1 

hora. Após a incubação, as placas foram lavadas 3 vezes com PBS-T e foi 

adicionado 100 µL/poço da solução revelação (1mg/mL de OPD em tampão 

citrato-fosfato – Na2HPO4.12H2O 3,68g, ácido cítrico 1,16g, H2O 200mL, pH 

ajustado para 5,3). Incubou-se por 15 minutos no escuro, posteriormente 

reação foi parada com 50 µL/poço de H2SO4 4N. A leitura foi realizada no leitor 

de ELISA com o filtro de 492nm. As DO (Densidades ópticas), obtidas das 

leituras dos soros, foram comparados nos diferentes tempos de infecção. 
 

3.9 Western blot 
O tratamento dos exoantígenos das cepas de Sporothrix sp. já foi 

anteriormente descrito (item 3.3). Após a corrida eletroforética, realizou-se a 
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transferência das proteínas para a membrana de nitrocelulose (GE 

HEALTHCARE) no aparelho ECL Semi-dry Blotters (AMERSHAM 

BIOSCIENCES). A membrana foi corada por Ponceau S, confirmando a 

transferência das proteínas e auxiliando o corte das membranas em tiras de 0,5 

cm, para o seguimento do western blot, através da visualização das bandas. 

Para o bloqueio dos sítios livres das membranas de nitrocelulose, estas foram 

cobertas com 5 mL de PBS-T com 5 % de leite por 2 horas, sob agitação leve, 

à temperatura ambiente. Depois foram lavadas 3 vezes com PBS-T por 10 

minutos. As membranas cortadas em tiras foram colocadas em uma canaleta 

para reagir com o anticorpo primário (os soros dos camundongos infectados 

com as cepas de Sporothrix sp., de camundongos não infectados e do AcMo 

P6E7). Os anticorpos primários foram incubados em 5 mL de PBS-T diluídos 

1:200 overnight, sob agitação leve, à 4 ºC. Após a reação com o anticorpo 

primário, as membranas foram lavadas três vezes com PBS-T por 10 minutos e 

depois da lavagem adicionou-se, o anticorpo secundário anti-Ig de 

camundongo ligado à peroxidase (BIORAD), diluídos a 1:5000 em PBS-T por 2 

horas à temperatura ambiente, sob agitação leve. Depois da etapa adicionou-

se, em cada canaleta, 100 µL por canaleta da solução de substrato Novex ECL 

(INVITROGEN) por um período de um minuto. Na sala escura, a membrana de 

nitrocelulose foi incubada por um período de 2 minutos com Amersham 

Hyperfilm ECL (GE HEALTHCARE), revelado, lavado e fixado para a 

visualização das bandas. 

 

3.10 AcMo P6E7 

Utilizou-se o AcMo P6E7 que foi gerado pela fusão das células de mieloma 

murino da linhagem SP 2/O com esplenócitos de camundongos com alta 

resposta policlonal (NASCIMENTO et al., 2008). 

 
3.11 Tratamento profilático 

Foi utilizado 4 grupos de 16 camundongos cada da linhagem BALB/c de 8 a 

12 semanas de idade. Os camundongos foram infectados intraperitonealmente 

com as diferentes cepas de Sporothrix sp. Seguindo-se as mesmas condições 

de infecção já descritas anteriormente (item 3.4). Nos 3º e 10º dias após a 

infecção os camundongos, com o auxílio de uma seringa de 1 mL, cada animal 
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receberam intraperitonealmente 100 µg do AcMo P6E7 e nos 7º, 14º, 21º e 28º 

dias após a infecção 4 camundongos de cada grupo foram sacrificados (Figura 
2). O baço e o fígado destes animais foram retirados para avaliação da 

infecção pela contagem das colônias fúngicas conforme descrito anteriormente 

(item 3.6). 

 

3.12 Análise estatística 

A análise estatística aplicada aos resultados obtidos foram analisados pelo 

One-Way e múltiplas comparações pelo teste de Tukey. Os resultados dos 

tratamentos com o AcMo P6E7 foram analisados Two-Way ANOVA, e múltiplas 

comparações pelo teste de Bonferroni, utilizando o programa GraphPad Prism. 

O nível de significância admitido foi de p<0,05, em todas as amostras 

analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema da imunização passiva dos camundongos com o AcMo P6E7 na 
esporotricose experimental. Camundongos BALB/c foram divididos em 4 grupos de 16 
camundongos cada e foram infectados intraperitonealmente, com um inóculo de 100 µL com 5x 
106 de leveduras das cepas de Sporothrix sp.. Nos 3º e 10º dias após a infecção os 
camundongos, receberam intraperitonealmente 100 µg do anticorpo monoclonal P6E7. Nos 7º, 
14º, 21º e 28º dias após a infecção, quatro camundongos de cada grupo foram e o baço e o 
fígado destes animais foram retirados para avaliação da infecção pela contagem de unidades 
formadoras de colônias (UFC). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Perfil eletroforético dos exoantígenos das cepas de Sporothrix sp. 

Para avaliar se as cepas de Sporothrix sp. apresentavam perfis proteicos 

diferentes no exoantígeno, foi realizado uma corrida eletroforética dos 

exoantígenos com um padrão de perfil proteico variando de 250 à 20 kDa 

(Figura 3). 

A cepa S. schenckii 15383 apresentou alta expressão de proteínas entre 70 

à 50 kDa e na altura de 40, 30 e 20 kDa. A cepa S. schenckii 1099-18 teve alta 

expressão de proteínas entre 150 à 100 kDa e na altura de 40 kDa.  A cepa de 

S. brasiliensis 5110, possui uma banda majoritária entre 100 e 70 kDa. A cepa 

de S. brasiliensis 17943 apresenta uma grande variedade proteica no 

exoantígeno quando comparado com as outras cepas, contudo uma banda 

majoritária entre 100 e 70 kDa pode ser observada. 

Figura 3. Perfil eletroforético dos exoantigenos das cepas de Sporothrix sp. Linha1: os exoantigenos 
das cepas de Sporothrix sp.; Linha 2: Padrão de peso molecular. Os géis de SDS-PAGE foram corados 
pela prata. 
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4.2 Detecção dos componentes antigênicos nos exoantígenos das cepas 

de Sporothrix sp. 

Foi observado, através do soro obtido dos camundongos infectados no 7º, 

14º, 21º e 28º dias de infecção com as cepas de Sporothrix sp., os possíveis 

componentes antigênicos nos exoantígenos das cepas de S. schenckii 15383, 

S. schenckii 1099-18, S. brasiliensis 5110 e S. brasiliensis 17943 (Figura 4).  

O soro controle como o soro do 7º dia de infecção, reconheceram uma 

banda na altura de 40 kDa e 25 kDa no exoantígeno da cepa de S. schenckii 

15383, a partir do 14º dia de infecção é reconhecido uma banda entre 100 e 70 

kDa e na altura de 100 kDa (Figura 4 A). 

Uma banda entre 100 e 70 kDa é visualizada no exoantígeno da cepa de S. 

schenckii 1099-18 a partir do 14º até o 28º dia de infecção (Figura 4 B). 

O exoantígeno da cepa de S. brasiliensis 5110, com o reconhecimento de 

uma banda entre 100 a 70 kDa no soro controle e nos camundongos infectados 

até o 7º dia. A partir do 14º dia de infecção, observa-se o reconhecimento de 2 

bandas, uma com o peso próximo a 100 kDa e outra próxima 70 kDa (Figura 4 
C). 

O exoantígeno da cepa de S. brasiliensis 17943 revelou uma banda entre 

100 e 70 kDa, e uma banda próximo de 35 kDa no 14º e 28º dia de infecção 

(Figura 4 D). 
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Figura 4. Western blot com o “pool” do soro dos camundongos infectados com as cepas de Sporothrix 
sp.. O soro foi recolhido dos camundongos BALB/c (n = 5 por grupo) no 7º, 14º, 21º e 28º dias após a infecção 
com 5x106 leveduras das cepas de Sporothrix sp.. O “pool” do soro controle (n = 5 por grupo) foi recolhido 28º 
dia após a inoculação de PBS estéril em camundongos BALB/c. Western blot foi realizado contra o exoantígeno 
das cepas de Sporothrix sp. sendo A S. schenckii 15383; B S. schencki 1099-18, C S. brasiliensis 5110 e D S. 
brasiliensis 17943. Representativo de 3 experimentos independentes. 
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4.3 Dosagens das Imunoglobulinas totais anti-exoantigeno no soro dos 

camundongos infectados com as cepas de Sporothrix sp.  

Para observar a participação da resposta humoral, o soro obtidos dos 

camundongos do grupo controle e dos grupos infectados com as cepas de 

Sporothrix sp., foram dosadas por ELISA (Figura 5). O perfil de produção de 

imunoglobulinas (IgG) nos camundongos infectados com as cepas 15383 e 

1099-18 de S. schenckii e com a cepa de S. brasiliensis 5110 foram similares, 

com o aumento gradativo de imunoglobulinas, observa-se uma maior produção 

no 28º dia de infecção, já com a cepa de S. brasiliensis 17943 houve um pico 

de produção no 14º dia de infecção, que apesar de ter uma queda significativa 

no 28º dia de infecção, manteve uma alta produção, quando comparado com o 

controle e com 7º dia de infecção. 

 

 
Figura 5. Os níveis de anticorpos totais anti-exoantígeno dos camundongos infectados 
com as cepas de Sporothrix sp. detectados por ELISA. O pool de soro foi recolhido dos 
camundongos BALB/c (n = 5 por grupo) no 7º, 14º, 21º e 28º dias após a infecção com 5x106 
leveduras das cepas de Sporothrix sp. O pool do soro controle (n = 5 por grupo) foi recolhido 
28º dia após a inoculação de PBS estéril em camundongos BALB/c. O teste de ELISA foi 
realizado utilizando os soros contra seus respectivos exoantígenos. Representativo de 3 
experimentos independentes. A análise estatística foi analisada pelo One-Way ANOVA, e 
múltiplas comparações pelo teste de Tukey. O nível de significância admitido foi de p<0,05, 
sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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4.4  Detecção de citocinas nos homogeonatos de baço e fígado  

Foi dosado os níveis de IFN-, IL-4 e IL-10 para observar o padrão da 

resposta imunológica induzida pelas cepas de Sporothrix sp. (Figura 6, 7 e 8). 

 Os camundongos infectados com as cepas 5110 e 17943 de S. brasiliensis 

tiveram produções similares das citocinas IFN-, IL-4 e IL-10, não sendo 

observados altos níveis dessas citocinas em ambos os órgãos analisados, 

ficando próximos aos níveis basais.  

No baço dos camundongos infectados com a cepa de S. brasiliensis 5110 

os níveis de IFN- ficaram menores que o controle ou indetectáveis, já os níveis 

de IL-4 foram superiores ao nível basal no 7º e 21º dias de infecção, porém não 

foram significativos estatisticamente.  

Os camundongos infectados com a cepa de S. schenckii 15383 produziram 

altos níveis de IFN- durante todo o período de infecção no fígado. No baço os 

níveis ficaram abaixo dos níveis basais, exceto no 28º dia de infecção, onde 

ficaram similares aos níveis dos camundongos controles. A produção de IL-4 

no baço foi alta até o 14º dia de infecção, sendo que no 21º e no 28º dia a 

produção de IL-4 ficou próximo aos níveis basais. No fígado ocorreu uma alta 

produção de IL-4 no 7º dia de infecção. Os níveis de IL-10 no baço dos 

camundongos infectados com essa cepa foram similares ao do controle, exceto 

no 21º dia de infecção, onde houve um pico de produção. No fígado os níveis 

de IL-10 foram altos durante todo o período de infecção, principalmente no 7º e 

no 14º dias de infecção. 

A cepa de S. schenckii 1099-18 induziu nos camundongos infectados uma 

alta produção de IFN-em ambos os órgãos. No baço os níveis de IFN-foram 

altos a partir do 14º dia de infecção, estando próximo aos níveis basais no 28º 

dia de infecção. No fígado os níveis de IFN- foram superiores aos níveis 

basais durante todo período de infecção. Os camundongos infectados com a 

cepa de S. schenckii 1099-18 foram os que demonstraram a maior produção de 

IL-4 no baço e principalmente no fígado, quando comparados aos 

camundongos infectados com as outras cepas de Sporothrix sp.. Os 

camundongos infectados com a cepa de S. schenckii 1099-18 apresentaram 

altos níveis de IL-10 durante todo período de infecção no fígado e níveis basais 

no baço. 
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Figura 6. Níveis de IFN- produzidos pelo baço e pelo fígado nos camundongos 
infectados pelas cepas de Sporothrix sp. As citocinas foram detectadas nos homogenatos 
do baço e fígado dos camundongos BALB/c (n = 5 por grupo) infectados com 5x106 leveduras 
das cepas de Sporothrix sp. por ELISA no 7º, 14º, 21º e 28º dias de infecção. O grupo controle 
(n = 5 por grupo) recebeu PBS estéril, e foi sacrificado nos mesmos dias do que o grupo 
infecção. Representativo de 3 experimentos independentes. A análise estatística foi analisada 
pelo One-Way ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Tukey. O nível de significância 
admitido foi de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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Figura 7. Níveis de IL-4 produzidos pelo baço e pelo fígado nos camundongos infectados 
pelas cepas de Sporothrix sp. As citocinas foram detectadas nos homogenatos do baço e 
fígado dos camundongos BALB/c (n = 5 por grupo) infectados com 5x106 leveduras das cepas 
de Sporothrix sp. por ELISA no 7º, 14º, 21º e 28º dias de infecção. O grupo controle (n = 5 por 
grupo) recebeu PBS estéril, e foi sacrificado nos mesmos dias do que o grupo infecção. 
Representativo de 3 experimentos independentes. A análise estatística foi analisada pelo One-
Way ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Tukey. O nível de significância admitido 
foi de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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Figura 8. Níveis de IL-10 produzidos pelo baço e pelo fígado nos camundongos 
infectados pelas cepas de Sporothrix sp. As citocinas foram detectadas nos homogenatos 
do baço e fígado dos camundongos BALB/c (n = 5 por grupo) infectados com 5x106 leveduras 
das cepas de Sporothrix sp. por ELISA no 7º, 14º, 21º e 28º dias de infecção. O grupo controle 
(n = 5 por grupo) recebeu PBS estéril, e foi sacrificado nos mesmos dias do que o grupo 
infecção. Representativo de 3 experimentos independentes. A análise estatística foi analisada 
pelo One-Way ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Tukey. O nível de significância 
admitido foi de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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4.5 Contagem do UFC nos órgãos dos camundongos infectados com as 

cepas de Sporothrix sp.  

Foi avaliado a carga fúngica no baço e no fígado dos camundongos 

infectados para comparar a virulência das cepas de Sporothrix sp. (Figura 9). 

A carga fúngica no baço dos camundongos infectados com a cepa de S. 

schenckii 15383 é superior a dos camundongos infectados com as outras 

cepas, diminuindo-se no 21º dia de infecção e permanecendo-se constante até 

o 28º dia. Os camundongos infectados com as cepas 5110 e 17943 de S. 

brasiliensis possuem cargas fúngicas similares e constantes durante o período 

de infecção, no 28º dia a carga fúngica dessas cepas são superiores aos 

camundongos infectados com as cepas 15383 e 1099-18 de S. schenckii. Os 

camundongos infectados com a cepa de S. schenckii 1099-18 tiveram a carga 

fúngica constante até 21º dia de infecção, porém foi observado no 28º dia uma 

diminuição da carga fúngica, sendo muito inferior do que os camundongos 

infectados com as outras cepas. 

A carga fúngica no fígado dos camundongos infectados com a cepa S. 

brasiliensis 5110 é superior quando comparado com os camundongos 

infectados com as outras cepas do fungo, principalmente no 21º dia de 

infecção. A carga fúngica da cepa de S. brasiliensis 17943 é similar a das 

cepas de S. schenckii. 

Todas as cepas indicam uma evolução crônica da doença. 
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Figura 9. Carga fúngica nos órgãos dos animais infectados com as cepas de Sporothrix 
sp. por grama de órgão. Os camundongos BALB/c (n = 5 por grupo) foram infectados com 
5x106 leveduras das cepas de Sporothrix sp. e as unidades formadoras de colônias (UFC) 
foram recuperadas do baço e fígado desses camundongos no 7º, 14º, 21º e 28º dias de 
infecção. Os resultados apresentam as médias ± DP obtidos nos diversos tempos de infecção. 
Representativo de 1 de 3 experimentos independentes. A análise estatística foi analisada pelo 
One-Way ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Tukey. O nível de significância 
admitido foi de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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4.6 Percentual de sobrevivência dos camundongos infectados com as 

diferentes cepas Sporothrix sp. 

Foi observado que alguns camundongos infectados com a cepa de S. 

brasiliensis 5110, apresentaram menor sobrevida que os camundongos 

infectados com as outras cepas (Figura 10).  

 

 
Figura 10. Curva de sobrevivência dos camundongos infectados com as cepas de 
Sporothrix sp.  Camundongos BALB/c (n = 20 por grupo) infectados com 5x106 leveduras das 
cepas de S. schenckii 15383 e 1099-18 e de S. brasiliensis 5110 e 17943 que faleceram 
durante o experimento, devido a doença, foram marcados como mortes, e os camundongos 
eutanasiados, conforme o protocolo do experimento, foram marcados como censurados. 
Representativo de 3 experimentos independentes. Foi utilizado o teste de Mantel-cox. O nível 
de significância admitido foi de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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4.7 Presença da gp70 no exoantigeno das cepas de Sporothrix sp. 

utilizando o AcMo P6E7 
Foi observado a presença da gp70 no exoantigeno das cepas de Sporothrix 

sp. através de western blot utilizando o anticorpo monoclonal P6E7 (Figura 
11). 

Foi identificado a gp70 no exoantigeno da cepa de S. brasiliensis 5110, 

entre 100 e 70 kDa (Figura 11 A). A cepa de S. schenckii M-64 foi utilizada 

como controle positivo (Figura 11 B). 

Figura 11. Western blot com o AcMo P6E7 contra os exoantigenos das cepas de 
Sporothrix sp. A O AcMo P6E7 foi colocado para reagir contra os exoantígenos das cepas 
Sporothrix sp.. B O AcMo P6E7 foi colocado para reagir contra o exoantigeno da cepa S. 
schenckii M-64, como controle positivo e o exoantígeno da cepa S. brasiliensis 5110, o único 
que reagiu com o AcMo P6E7. Representativo de 3 experimentos independentes. 
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4.8 Imunização de modo terapêutico com o AcMo P6E7 em camundongos 

infectados com as cepas de Sporothrix sp. 

Foi realizado um tratamento com o AcMo P6E7 nos camundongos 

infectados com as cepas de Sporothrix sp., para avaliar a eficácia desse 

anticorpo em cepas mais virulentas que a cepa de S. schenckii M-64 (Figura 

12, 13 e 14). 

Foi observada redução da carga fúngica no baço dos camundongos 

infectados por todas as cepas de Sporothrix sp., principalmente nos momentos 

iniciais da infecção, ocorrendo recidivas no período final da infecção. No baço 

dos camundongos infectados pela cepa S. schenckii 1099-18, não foi possível 

detectar a presença de carga fúngica no 21º e 28º dias de infecção, após o 

tratamento com o AcMo P6E7. 

 No fígado, houve redução significativa da carga fúngica apenas em alguns 

momentos do período da infecção, porém a carga fúngica dos camundongos 

tratados permaneceu similar ao grupo sem tratamento na maioria do tempo. 
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Figura 12. A carga fúngica nós órgãos dos camundongos infectados com a cepa de S. 
schenckii 15383 após o tratamento com AcMo P6E7. As UFC foram recuperadas dos baços 
e fígados de dois grupos de camundongos BALB/c no 7º, 14º, 21º e 28º dias de infecção. Dois 
grupos de camundongos BALB/c foram infectados com 5x106 leveduras da cepa S. schenckii 
15383, sendo um grupo (n = 5 por grupo) não tratado e outro grupo (n = 4 por grupo) foram 
tratados com 100µg do anticorpo monoclonal P6E7 intraperitonealmente no 3º, 10º, 17º e 24º 
dias durante a infecção. Representativo de 2 experimento. Apresentam as médias ± DP obtidos 
nos diversos tempos de infecção. A análise estatística foi analisada pelo Two-Way ANOVA, e 
múltiplas comparações pelo teste de Bonferroni. O nível de significância admitido foi de p<0,05, 
sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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Figura 13. A carga fúngica nós órgãos dos camundongos infectados com a cepa de S. 
schenckii 1099-18 após o tratamento com AcMo P6E7. As UFC foram recuperadas dos 
baços e fígados de dois grupos de camundongos BALB/c no 7º, 14º, 21º e 28º dias de infecção. 
Dois grupos de camundongos BALB/c foram infectados com 5x106 leveduras da cepa S. 
schenckii 1099-18, sendo um grupo (n = 5 por grupo) não tratado e outro grupo (n = 4 por 
grupo) foram tratados com 100µg do anticorpo monoclonal P6E7 intraperitonealmente no 3º, 
10º, 17º e 24º dias durante a infecção. Representativo de 1 experimento. Apresentam as 
médias ± DP obtidos nos diversos tempos de infecção. A análise estatística foi analisada pelo 
Two-Way ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Bonferroni. O nível de significância 
admitido foi de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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Figura 14. A carga fúngica nós órgãos dos camundongos infectados com a cepa de S. 
brasiliensis 5110 após o tratamento com AcMo P6E7. As UFC foram recuperadas dos 
baços e fígados de dois grupos de camundongos BALB/c no 7º, 14º, 21º e 28º dias de infecção. 
Dois grupos de camundongos BALB/c foram infectados com 5x106 leveduras da cepa S. 
brasiliensis 5110, sendo um grupo (n = 5 por grupo) não tratado e outro grupo (n = 4 por grupo) 
foram tratados com 100µg do anticorpo monoclonal P6E7 intraperitonealmente no 3º, 10º, 17º e 
24º dias durante a infecção. Representativo de 1 experimento. Apresentam as médias ± DP 
obtidos nos diversos tempos de infecção. A análise estatística foi analisada pelo Two-Way 
ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Bonferroni. O nível de significância admitido foi 
de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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Figura 15. A carga fúngica nós órgãos dos camundongos infectados com a cepa de S. 
brasiliensis 17943 após o tratamento com AcMo P6E7. As UFC foram recuperadas dos 
baços e fígados de dois grupos de camundongos BALB/c no 7º, 14º, 21º e 28º dias de infecção. 
Dois grupos de camundongos BALB/c foram infectados com 5x106 leveduras da cepa S. 
brasiliensis 17943, sendo um grupo (n = 5 por grupo) não tratado e outro grupo (n = 4 por 
grupo) foram tratados com 100µg do anticorpo monoclonal P6E7 intraperitonealmente no 3º, 
10º, 17º e 24º dias durante a infecção. Apresentam as médias ± DP obtidos nos diversos 
tempos de infecção. Representativo de 1 experimento. A análise estatística foi analisada pelo 
Two-Way ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Bonferroni. O nível de significância 
admitido foi de p<0,05, sendo *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Sporothrix sp.  é o agente etiológico  da esporotricose,  uma doença que  

acomete tanto humanos quanto outros animais, apresentando diversas 

manifestações clínicas. Diferenças nas manifestações clínicas estão 

relacionadas com o estado imunológico do hospedeiro, fatores de virulência ou 

a diferentes genótipos do patógeno (ARRILLAGA-MONCRIEFF et al., 2009; 

CARLOS et al., 2009; HOGAN et al., 1996; MAIA et al., 2006).  

O sistema imunológico do hospedeiro, como a resposta mediada por células 

e a resposta imune inata, são os principais mecanismos do hospedeiro contra a 

esporotricose. Nosso grupo de pesquisa demonstrou a importância da resposta 

imune humoral no controle da doença (NASCIMENTO et al., 2005). Já foi 

demonstrado que algumas das cepas utilizadas nesse trabalho, apresentam 

virulência distinta na esporotricose experimental, porém por via intravenosa em 

camundongos C57BL/6 (TEIXEIRA et al., 2009). Foi relatado que 

camundongos BALB/c infectados com a cepa com baixa virulência de S. 

schenckii M-64 produziu uma resposta imune mista, e que o soro dos 

camundongos infectados reagiram apenas com uma glicoproteína de 70 kDa 

(gp70), identificada como importante fator de virulência (NASCIMENTO et al., 

2005). 

No presente estudo foi utilizado 2 cepas virulentas de S. schenckii (15383 e 

1099-18) e S. brasiliensis (5110 e 17943). Essa nova espécie, S. brasiliensis, 

foi a mais prevalente nos casos do primeiro surto zoonótico da esporotricose 

que ocorreu no Rio de Janeiro (CASTRO, 2010; RODRIGUES, 2010).  

Analisando o perfil de proteínas secretadas pelas cepas leveduriformes de 

Sporothrix sp. observamos que as cepas apresentam perfis diferentes, 

demonstrando produções e concentrações diferentes de proteínas, que podem 

influenciar na virulência nessas cepas de Sporothrix sp.. Através de western 

blot, foi observado que, ao decorrer da infecção, os soros dos camundongos 

infectados reagiram com componentes antigênicos de tamanho entre 100 à 50 

kDa. Esses antígenos podem ser isoformas da gp70 ou conter sequencias que 

o AcMo P6E7 não reconheça. A variação de tamanho pode ocorrer devido a 

possíveis glicosilações com a proteína (RUIZ-BACA et al., 2009). Foi 
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demonstrado a presença da gp70, utilizando-se o AcMo P6E7, na parede 

celular das cepas de S. schenckii 15383 e 1099-18 e da cepa de S. brasiliensis 

17943. Porém, foi observada baixa presença na superfície celular das 

leveduras da cepa de S. brasiliensis 5110 (TEIXEIRA, 2011). 

Em contrapartida, no presente estudo apenas no exoantígeno da cepa S. 

brasiliensis 5110 foi detectado a presença de uma banda na altura de 100 kDa, 

utilizando-se o AcMo P6E7.  

Analisando a carga fúngica no baço e no fígado dos camundongos 

infectados com as cepas de Sporothrix sp. todas as cepas demonstram uma 

evolução crônica da doença em ambos os órgãos. Corroborando com esses 

resultados, foi observada uma carga fúngica similar no baço e no fígado de 

camundongos infectados com as duas cepas de S. schenckii 15383 e 1099-18 

e a cepa de S. brasiliensis 17943, por infecção via intravenosa (TEIXEIRA et 

al., 2009). Diferentemente da cepa de S. schenckii M-64, que a partir do 14º dia 

de infecção ocorria uma redução significativa da carga fúngica que permanecia 

baixa até o 28º dia de infecção (NASCIMENTO et al., 2005). Desta forma as 

cepas do presente estudo são mais virulentas do que a cepa de S. schenckii M-

64, anteriormente estudada pelo nosso grupo. 

Apenas no baço dos camundongos infectados com a cepa de S. schenckii 

1099-18, no 28º dia de infecção, a carga fúngica diminui significativamente 

demonstrando um possível controle da infecção nesse órgão, possivelmente 

por esta cepa ser a única que induziu uma alta resposta imunológica no baço, 

através da alta produção de IFN- e IL-4. 

Diversos trabalhos demonstram que isolados de casos mais severos de 

esporotricose, como esporotricose disseminada e cutâneo-linfática, são mais 

virulentos que isolados ambientais e de casos mais superficiais da doença 

(TACHIBANA et al., 1998; BRITO et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2009). Contudo, 

casos graves de esporotricose felina vem ocorrendo de forma crescente no 

Brasil nos últimos anos, e há poucos estudos sobre a possível virulência 

desses isolados. No presente estudo, a cepa isolada de um caso de 

esporotricose felina, a S. brasiliensis 5110, apresentou a maior carga fúngica 

nos camundongos, quando comparado com as outras cepas, no fígado, além 

de ser a única capaz de causar morte dos camundongos infectados. Esses 
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resultados demonstram que a cepa de S. brasiliensis 5110 é a mais virulenta, 

entre as cepas estudadas neste trabalho. 

A resposta imune celular, mediada pelo linfócito T e por outras células como 

macrófagos, células dendríticas e células natural killer, é fundamental na 

defesa do hospedeiro contra o Sporothrix sp. uma vez que pacientes 

deficientes nesse tipo de resposta, como pacientes portadores de AIDS ou 

outras doenças hematológicas por exemplo, são grupos mais suscetíveis a 

esporotricose. Isso foi evidenciado em modelos murinos, utilizando 

camundongos nude, observando-se alta suscetibilidade frente a esporotricose 

(HACHISUKA et al., 1981). 

No modelo de esporotricose experimental, podemos observar um padrão 

misto de resposta, com a produção de citocinas características dos dois tipos 

de resposta, Th1 e Th2, no baço e no fígado dos camundongos infectados 

pelas cepas 15383 e 1099-18 de S. schenckii. Uma resposta mista de citocinas 

demonstrou o controle da infecção pela cepa S. schenckii M-64 (NASCIMENTO 

et al., 2005). Contudo isso não foi observado nas cepas 15383 e 1099-18 de S. 

schenckii, demonstrando que a virulência é um importante fator na gravidade 

da doença, já que uma resposta imunológica similar a observada antes não foi 

suficiente para controlar a infecção.  

Os camundongos infectados pela cepa S. schenckii 15383, induziram altos 

níveis de IFN-no fígado durante todo o período de infecção, já no baço 

apenas no 28º dia de infecção, os níveis dessa citocina foram superiores aos 

níveis basais. O níveis de IL-4 foram decrescentes em ambos os órgãos, 

igualmente os níveis de IL-10 no fígado. No baço os níveis de IL-10 foram 

basais, com exceção no 21º dia de infecção. Apesar da produção mista de 

citocinas não foi possível observar a diminuição da carga fúngica no fígado e 

no baço. A cepa de S. schenckii 1099-18 induziu níveis elevados de IFN-, IL-4 

e IL-10 em ambos os órgãos durante todo o período de infecção, com exceção 

dos níveis basais de IL-10 no baço. Os camundongos infectados com essa 

cepa foram os únicos altos níveis de citocinas durante os 28 dias de infecção, 

também foram os únicos que demonstraram uma queda da carga fúngica no 

baço.  

As cepas 5110 e 17943 de S. brasiliensis não induziram níveis significantes 

das citocinas analisadas no e baço e no fígado. A não produção de citocinas 
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pelos camundongos infectados pela cepa de S. brasiliensis 5110, pode ser um 

dos motivos da suscetibilidade dos camundongos pela infecção. Porém os 

camundongos infectados pela cepa de S. brasiliensis 17943, também não 

tiveram níveis altos de citocinas e não morreram pela doença durante o 

experimento. Provavelmente a virulência intrínseca da cepa S. brasileinsis 

5110 seja muito maior do que da cepa de S. brasiliensis 17943, que foi isolado 

de um caso de meningite por esporotricose.  

Os camundongos infectados por todas as cepas apresentavam lesões 

típicas de esporotricose, principalmente na cauda, no local da inoculação do 

fungo e nas patas traseiras (dados não mostrados). Sabe-se que o Sporothrix 

sp. possuiu alta adesão a fribronectina e laminina, que estão bastante 

presentes nas patas e na cauda dos camundongos (TEIXEIRA et al., 2009). 

Foi relatada a participação da resposta imune humoral apenas em estágios 

mais avançados da doença (CARLOS et al., 2009; MAIA et al., 2006). Estudos 

recentes demonstraram que anticorpos específicos induzem uma proteção 

contra infecções fúngicas (CASADEVALL et al., 2005). Nosso grupo 

demonstrou que o tratamento com o AcMo P6E7 após, antes e durante a 

infecção, induz a diminuição da carga fúngica no baço e no fígado dos 

camundongos infectados com a cepa S. schenckii M-64, essa proteção ocorreu 

também em camundongos nude, que são mais suscetíveis a doença, em 

ambos tratamentos foi possível observar o aumento de IFN- no baço e no 

fígado (NASCIMENTO et al., 2008). Citocinas caracteristicas de uma resposta 

Th1, são consideradas protetoras em várias infecções fúngicas, como a 

esporotricose. 

Foi observado um aumento na produção de imunoglobulinas específicas 

contra o exoantígeno das cepas do fungo a partir do 14º dia de infecção, o 

aumento é crescente observando-se uma maior produção no 28º dia, dados 

similares foram relatados por Nascimento e colaboradores em 2008. Isso 

demonstra a indução da resposta imune humoral na esporotricose por todas as 

cepas virulentas estudas. 

Foi observado que o AcMo P6E7 foi capaz de reduzir a carga fúngica em 

camundongos infectados com as cepas 15383 e 1099-18 de S. schenckii e as 

cepas 5110 e 17943 de S. brasiliensis que são mais virulentas que a cepa S. 

schenckii M-64. Apesar da cepa S. brasiliensis 5110 apresentar baixa presença 
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da gp70 na superfície celular, o AcMo P6E7 diminuiu a carga fúngica nos 

órgãos dos camundongos no 14º dia de infecção. O AcMo P6E7 é capaz de 

opsonizar o fungo, tornando a levedura alvo dos fagócitos e do sistema 

complemento. 

Na carga fúngica do baço foi possível observar um melhor prognóstico da 

doença, principalmente nos camundongos infectados pela cepa S. schenckii 

1099-18, onde não foi possível observar colônias fúngicas no 21º e 28º dias de 

infecção, indicando um possível controle da infecção. 

O fato dos camundongos infectados apresentarem um controle melhor da 

infecção, após o tratamento com o AcMo P6E7, não está muito bem 

esclarecido, pode ser pela formação de granulomas no baço e não no fígado, 

contendo a disseminação do fungo, e pelas diferentes composições celulares 

dos órgãos, porém devem ser realizados mais estudos sobre esses aspectos.  

Contudo, no fígado houve queda significativa, apenas em alguns momentos 

da infecção, no 14º e no 21º por exemplo, nos fígados infectados pelas cepas 

S. brasiliensis 17943 e S. schenckii 15383, respectivamente. Também foi 

observada uma queda significativa no fígado dos camundongos infectados pela 

cepa S. brasiliensis 5110, após o tratamento com o AcMo P6E7, no 14º dia de 

infecção.  

As diminuições das cargas fúngicas ocorreram posteriores a segunda dose 

do AcMo P6E7, um possível tratamento com uma dose maior ou com mais 

doses do AcMo P6E7 pode promover um melhor controle da infecção. 

Diferentemente do tratamento observado com S. schenckii M-64, onde não foi 

mais possível visualizar colônias fúngicas a partir do 14º dia de infecção com 

apenas uma dose de 100 µg do AcMo P6E7 no 3º dia (NASCIMENTO et al., 

2008). 

Os dados apresentados nesse estudo demonstram que o AcMo P6E7 é 

eficaz no tratamento da esporotricose experimental causada por cepas mais 

virulentas que a cepa S. schenckii M-64. Porém, foi visto apenas uma redução 

da carga fúngica no baço e no fígado dos camundongos infectados, e não a 

cura ou um melhor prognóstico da doença, já que ocorreram recidivas. Um 

tratamento com antifúngicos, juntamente com o AcMo P6E7 pode promover 

uma eliminação mais rápida e eficaz do fungo, eliminando possíveis recidivas, 

já que além do combate direto contra o fungo, pelos antifúngicos, o sistema 
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imunológico do hospedeiro estaria auxiliando, através da opsonização do 

fungo. No entanto, são necessários maiores estudos sobre a eficácia de 

tratamentos acoplados com o AcMo P6E7, o papel da gp70 na modulação da 

resposta imune do hospedeiro assim como os principais PRR’s envolvidos no 

reconhecimento do S. brasiliensis e do S. schenckii, já que estes induzem 

respostas imunes diferentes.  
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6. CONCLUSÕES 

 

- As cepas analisadas apresentam perfis proteicos diferentes nos 

exoantígenos; 

 

- O soro dos camundongos infectados reagem sempre com um componente 

antigênico entre 50 e 100 kDa do exoantígeno, porém o AcMo P6E7 apenas 

reagiu contra o exoantígeno da cepa de S. brasiliensis 5110;  

 

- Todas as cepas induzem uma evolução crônica da doença no baço e no 

fígado dos camundongos infectados; 

 

- As 2 cepas de S. schenckii induziram uma produção de padrão misto de 

citocinas com altos níveis de IFN-, IL-4 e IL-10, diferentemente das cepas de 

S. brasiliensis que não induziram níveis significantes de nenhuma das citocinas 

analisadas; 

 

- As 4 cepas induzem uma forte produção de imunoglobulinas, demonstrando 

que a resposta humoral tem um papel importante na esporotricose; 

  

- A cepa de S. brasiliensis 5110, o único isolado de esporotricose felina, foi o 

único que causou morte ao longo do experimento; 

 

- O AcMo P6E7 foi capaz de diminuir a carga fúngica, em alguns momentos 

durante a infecção, demonstrando que o AcMo P6E7 é eficaz contra cepas 

mais virulentas que a cepa S. schenckii M-64; 
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