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Resumo 

A histoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo fungo termodimórfico Histoplasma 

capsulatum var. capsulatum. Este micro-organismo é prevalente nas Américas, sendo 

encontrado no solo contaminado com fezes de morcegos e aves. Essa doença é umas das mais 

reportadas como causa de morbidade e mortalidade entre indivíduos imunossuprimidos, pois 

os medicamentos ministrados para conter a infecção geralmente tem pouca eficácia nessa 

população. A parede celular é uma estrutura essencial para os fungos, uma vez que mantém a 

viabilidade e morfologia celular, além de proteger a célula fúngica contra danos mecânicos. 

Na sua porção mais externa, apresenta moléculas glicosiladas que estão envolvidas em 

importantes funções biológicas relacionadas com a virulência e a patogenicidade, além de ser 

uma fonte significante de antígenos. Visto a importância destas moléculas, este trabalho teve 

o objetivo de caracterizar quimicamente peptideopolissacarídeos extraídos da parede de 

células leveduriformes de dois isolados de H. capsulatum, avaliando o possível envolvimento 

desses antígenos na modulação da resposta imune do hospedeiro. Nossos resultados  

demonstraram que os peptideopolissacarídeos extraídos e purificados da parede celular de 

ambos os isolados de H. capsulatum são compostos, majoritariamente, por galactose e 

manose, sugerindo uma galactomanana. No presente trabalho, analisamos também a 

reatividade destas moléculas frente à soros de pacientes com histoplasmose, onde observamos 

que há reatividade destes soros com ambas as moléculas estudadas, entretanto as 

peptideogalactomananas proveniente do isolado animal é significativamente mais reativo em 

comparação ao isolado clínico. Como as moléculas estudadas são compostas por partes 

proteicas e de carboidratos, foi realizado um ELISA utilizando as moléculas tratadas com m-

periodato de sódio e proteinase K. Foi observado a importância de ambos os epítopos para a 

reatividade da molécula, porém com uma predominância da parte composta por açúcares. Em 

experimento “in vitro”, foi demonstrado que ambas as moléculas são capazes de inibir a 

endocitose e fagocitose de H. capsulatum pela linhagem celular A549 e macrófagos 

peritoneais de camundongos C57BL/6. Já “in vivo”, os camundongos C57BL/6 foram 

estimulados com as peptideogalactomanas de H. capsulatum, para a realização da 

quantificação de citocinas, onde observou-se um predomínio da secreção de citocinas pró-

inflamatórias. Os estudos sobre as peptideogalactomananas são importantes, pois podem 

contribuir para o conhecimento dos possíveis mecanismos envolvidos na interação do fungo 

patogênico com o hospedeiro. 
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Abstract 

Histoplasmosis is a systemic mycosis caused by the thermodimorphic fungus Histoplasma 

capsulatum var. capsulatum. This microorganism is prevalent in the Americas and is found in 

soil contaminated with bat and bird droppings. This disease is one of the most reported as a 

cause of morbidity and mortality among immunosuppressed individuals, since the drugs used 

to contain the infection usually have little efficacy in this population. The cell wall is an 

essential structure for fungi as it maintains cell viability and morphology, and protects the 

fungal cell against mechanical damage. In its outermost portion, it has glycosylated molecules 

that are involved in important biological functions related to virulence and pathogenicity, in 

addition to being a significant source of antigens. Given the importance of these molecules, 

this work aimed to chemically characterize peptideopolysaccharides extracted from the yeast 

cell wall of two H. capsulatum isolates, evaluating the possible involvement of these antigens 

in the modulation of host immune response. Our results demonstrated that the 

peptideopolysaccharides extracted and purified from the cell wall of both H. capsulatum 

isolates are mainly composed of galactose and mannose, suggesting a galactomannan. In the 

present work, we also analyzed the reactivity of these molecules against sera from patients 

with histoplasmosis, where we observed that there is reactivity of these sera with both 

molecules studied, however the peptideogalactomannans from the animal isolate is 

significantly more reactive compared to the clinical isolate. As the molecules studied are 

composed of protein and carbohydrate parts, an ELISA was performed using the molecules 

treated with sodium m-periodate and proteinase K. It was observed the importance of both 

epitopes for the reactivity of the molecule, but with a predominance of the protein. part 

composed of sugars. In an in vitro experiment, it was shown that both molecules are capable 

of inhibiting H. capsulatum endocytosis and phagocytosis by the A549 cell line and peritoneal 

macrophages of C57BL / 6 mice. Already “in vivo”, C57BL / 6 mice were stimulated with H. 

capsulatum peptide-galactomannans for cytokine quantification, where there was a 

predominance of proinflammatory cytokine secretion. Studies on peptideogalactomannans are 

important because they may contribute to the knowledge of the possible mechanisms involved 

in the interaction of the pathogenic fungus with the host. 
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1) Introdução 

1.1) Histórico 

O fungo Histoplasma capsulatum foi primeiramente descrito em 1906, pelo 

médico americano Samuel Taylor Darling (Figura 1A), durante seu trabalho como 

patologista, no Panamá. Darling observou numerosos parasitas arredondados no interior de 

macrófagos em cortes histológicos do baço, fígado e pulmão (DARLING, 1909) obtidos de 

trabalhadores que faleceram em decorrência da histoplasmose, no canal do Panamá. 

 

 

Desconhecido por Darling, o mesmo observou em um exame 

histopatológico, o patógeno envolto por uma área de necrose tecidual. Essas características 

fizeram o patologista acreditar, de forma errônea, que se tratava de um plasmódio 

encapsulado semelhante à Leishmania sp, o nomeando de Histoplasma capsulatum.  

Entretanto, em 1912, o parasitologista brasileiro Henrique da Rocha Lima 

(Figura 1B), ao comparar amostras de tecido dos pacientes panamenhos de Darling com 

indivíduos com leishmaniose, concluiu que, o que era observado nos cortes histológicos eram 

estruturas semelhantes a leveduras e, portanto, H. capsulatum era um fungo e não um 

protozoário (REZENDE, 2007). 

A B 

Figura 1: (A) Samuel Taylor Darling (1872 – 1925); Patologista Americano que descobriu o patógeno 

Histoplasma capsulatum. (B) Henrique da Rocha Lima (1879 – 1956); Parasitologista brasileiro, que em 1912, 

revelou a origem fúngica da histoplasmose (REZENDE, 2007; HAGAN [2017]). 
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Vinte e dois anos depois, em 1934, foi obsevado que H. capsulatum era, na 

verdade, um fungo dimórfico, e que se apresentava sob a forma miceliana no solo e se 

convertia na forma de levedura a temperatura corporal (DE MONBREUN, 1934). 

Em 1943, Long e Stearns, radiologistas do Exército dos EUA, mapearam a 

prevalência geográfica de lesões pulmonares calcificadas de 53.400 radiografias de tórax, 

coletadas dos centros militares. Nessa época, como a histoplasmose ainda não era reconhecida 

como causa de calcificações pulmonares ou como uma doença mais frequente, acreditava-se 

que o mapa refletia a prevalência de tuberculose primária cicatrizada (LONG & STEARNS, 

1943).  

Somente em 1945, Christie e Peterson prepararam um reagente para o teste 

cutâneo e demonstraram que, indivíduos tuberculínicos negativos com calcificações 

pulmonares eram, na maioria das vezes, positivos no teste de histoplasmina (CHRISTIE & 

PETERSON, 1945).  

Em 1972, Kwon-Chung ao estudar a reprodução sexuada e observar que o 

fungo era heterotálico, criou um novo nome para o estágio perfeito do 

microrganismo, Emmonsiella capsulata. Em 1979, McGinnis e Katz reexaminaram a validade 

taxonômica do gênero Emmonsiella e determinaram que a correta designação da espécie era o 

gênero Ajellomyces, renomeando-o para Ajellomyces capsulatus (KWON-CHUNG, 1972; 

MCGINNIS & KATZ, 1979). 

 

1.2) Histoplasma capsulatum 

1.2.1) Taxonomia e morfologia  

Histoplasma capsulatum var. capsulatum pertence ao reino Fungi, filo 

Ascomycota, classe Euascomycetes, ordem Omygenales, família Onygenaceae e gênero 

Histoplasma (ANDREU et al., 2011).  

H. capsulatum é um fungo patogênico dimórfico, apresentando duas 

morfologias distintas, a filamentosa e a leveduriforme, dependendo das condições nutricionais 

e da temperatura. O habitat natural são solos com pH entre 5 e 10, enriquecidos com fontes de 

nitrogênio orgânico das fezes de aves e morcegos e com temperatura entre 20°C a 30°C 

(SIFUENTES-OSORNIO, CORZO-LEÓN & PONCE-DE-LEÓN, 2012). Nesta temperatura, 
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na natureza ou em meios de cultura, o fungo cresce na sua forma filamentosa, apresentando 

hifas hialinas, septadas e colônias de cores que variam de branco a bege. As hifas produzem, a 

partir da reprodução assexuada, duas estruturas diferentes, conhecidas como macroconídios e 

microconídios (Figura 2A; KAUFFMAN, 2007). 

Os macroconídios ou conídios tuberculados são arredondados, possuem de 8 

a 15 μm de diâmetro e parede espessa, com projeções distintas na superfície. Os 

microconídios são estruturas pequenas, lisas e anemófilas, com cerca de 2 a 4 μm de diâmetro 

e são a forma infectante do fungo. Essas estruturas podem ser facilmente levadas pelo ar até 

as vias respiratórias do indivíduo, frequentemente causando infecção em indivíduos próximos 

às áreas contaminadas (ANDREU et al., 2011).  

Nos tecidos do hospedeiro e “in vitro”, com a temperatura próxima dos 

37°C, ocorre a conversão da forma filamentosa para a forma de levedura (Figura 2B). As 

leveduras são pequenas estruturas ovais unicelulares de 2 a 4 μm de diâmetro, encontradas no 

meio de cultura ou no interior de macrófagos (KAUFFMAN, 2007). 

 

Figura 2: Macroconídios e microconidios, como mostrado nas setas, de H. capsulatum (A) e leveduras de H. 

capsulatum (B) (GUIMARAES, NOSANCHUK & ZANCOPE-OLIVEIRA, 2006, com adaptações). 

 

1.2.2) Classificação 

Baseado em características fenotípicas (hospedeiro, morfologia e 

patogenicidade), o gênero Histoplasma foi dividido em três variedades: H. capsulatum var. 

capsulatum, H. capsulatum var. duboisii e H. capsulatum var. farciminosum. A variedade 

capsulatum é a mais amplamente distribuída, sendo o pulmão o principal órgão 
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comprometido e nos casos das formas disseminadas, podemos observar o fungo dentro das 

células do sistema mononuclear fagocítico. Embora H. capsulatum esteja presente na maior 

parte do mundo, a variedade duboisii é restrito as áreas tropicais na África, causando lesões 

cutâneas, subcutâneas e ósseas. A variedade farciminosum é encontrada na Europa, Norte da 

África, Índia e Sul da Ásia, infectando cavalos e mulas (FERREIRA & BORGES, 2009; 

ANDREU et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2016).  

A composição e organização da parede celular de H. capsulatum leveduras 

diferem acentuadamente da parede celular micelial. As paredes celulares das leveduras são 

mais espessas, mais ricas em quitina e contêm menos manose e aminoácidos que a fase 

filamentosa. Essa diferença na composição da parede celular fúngica também é utilizada para 

classificar as cepas de H. capsulatum em dois quimiotipos. Os isolados onde há a ausência ou 

diminuição do polissacarídeo α- (1,3) -glucana na parede celular são designados como 

quimiotipo I. Estes isolados pertencem ao grupo norte-americano 2 (NAm 2). Todos os outros 

clados de H. capsulatum são classificados como quimiotipo II e apresentam α- (1,3) -glucana 

nas paredes celulares (SEPÚLVEDA, WILLIAMS & GOLDMAN, 2014). 

A levedura do quimótipo I contém uma porcentagem maior de quitina do 

que as paredes celulares do quimótipo II. Esses dois quimiotipos também exibem cinética de 

infecção diferente em um modelo de histoplasmose murina. As cepas do quimiótipo II, que 

contêm α- (1,3) -glucana, matam os macrófagos mais rapidamente e resultam em um curso 

mais curto da infecção, enquanto as cepas do quimiótipo I, que carecem de α- (1,3) -glucana, 

embora mais lentas na morte dos macrófagos, atingem maiores cargas de fungos em geral. 

Curiosamente, ambos os quimiotipos têm mecanismos para evitar a detecção pela dectina-1 

(Figura 3; RAY & RAPPLEYE, 2019). 
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Figura 3: Interações potenciais de H. capsulatum com fagócitos dos hospedeiros. Os fagócitos dos hospedeiros 

expressam uma variedade de receptores que são capazes de reconhecer leveduras de H. capsulatum. Os 

receptores de sinalização TLR2 e Dectina-1 potencialmente reconhecem Yps3 e β -glucanas, respectivamente . 

No entanto, H. capsulatum minimiza muitas interações PAMP-PRR. As células de levedura reduzem a 

detecção de β- glucanas da parede celular, mascarando os PAMPs com α- (1,3) –glucana (RAY & RAPPLEYE, 

2019; com modifcações). 
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Atualmente, Histoplasma capsulatum sensu lato é um complexo composto 

por pelo menos oito clados geograficamente distribuídos da seguinte forma: América do 

Norte clado 1 (NAm 1), América do Norte clado 2 (NAm 2), América Latina clado A (LAm 

A), América Latina clado B (LAm B), Austrália, Holanda, Eurasia e África. Com exceção do 

cluster Eurasia, os clados são considerados espécies filogenéticas (Figura 4; VITE-GARÍN et 

al., 2014; TEIXEIRA et al., 2016). 

 

Teixeira e colaboradores (2016) detectaram através de diferentes métodos 

genéticos populacionais e filogenéticos, pelo menos cinco espécies filogenéticas adicionais 

dentro do clado América Latina (LAmA1, LAmA2, LAmB1, LAmB2, RJ e BAC-1). Essas 

espécies filogenéticas são inseridas no clado LAmA. Os autores encontraram evidências que 

os morcegos podem ser a causa da especiação do Histoplasma, uma vez que clados 

monofiléticos bem sustentados foram achados em associação com diferentes espécies de 

morcegos. 

Sepúlveda e colaboradores (2017) realizaram estudos de genética 

populacional e análises filogenéticas com 30 isolados de Histoplasma representando quatro 

áreas onde a histoplasmose é endêmica nas Américas e mostraram que o gênero Histoplasma 

é composto de pelo menos quatro espécies crípticas que diferem geneticamente, e também em 

Figura 4: Distribuição geográfica dos clados e linhagens de H. capsulatum com base na sua classificação 

filogeográfica atual (VITE-GARÍN et al., 2014, com modificações). 
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virulência, e raramente se cruzam (SEPÚLVEDA et al., 2017). Em vez de corroborar com a 

classificação histórica do Histoplasma capsulatum, determinada pela distribuição geográfica, 

morfologia e sintomas, a qual confere três variedades (H. capsulatum var. capsulatum, H. 

capsulatum var. duboisii e H. capsulatum var. farciminosum), o trabalho apresentado por este 

grupo  propõe que H. capsulatum é composto por múltiplos grupos genéticos distintos,pelo 

menos quatro, que devem ser elevados ao status de espécie: Histoplasma capsulatum sensu 

stricto Darling 1906 (anteriormente conhecido como linhagem Panamá; Histoplasma 

mississippiense sp. nov. (anteriormente conhecido como NAm1); Histoplasma ohiense sp. 

nov. (anteriormente conhecido como NAm 2); Histoplasma suramericanum sp. nov. 

(anteriormente conhecido como LAm A) (SEPÚLVEDA et al., 2017). 

O fungo pode ser encontrado em cavernas, solos e forros de prédios antigos 

e abandonados, locais com acúmulo de sujeira e fezes de aves, ou mesmo em criadouros das 

mesmas (FERREIRA & BORGES, 2009, GALVÃO DIAS et al., 2011). 

No Brasil, a distribuição no meio ambiente e as características do seu nicho 

ecológico são pouco estudadas. Um estudo coordenado pelo Laboratório de Zoonoses e 

Doenças Transmitidas por Vetores da Prefeitura do Município de São Paulo, em colaboração 

com o Laboratório de Fungos Dimórficos Patogênicos (ICB/USP), isolou o fungo de 

morcegos capturados nos forros de casas da região metropolitana de São Paulo. De agosto de 

2003 a dezembro de 2008, foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses da 

Cidade de São Paulo, 2427 morcegos, sendo que o fungo H. capsulatum foi isolado de 87 

animais (3,6% do total; GALVÃO DIAS et al., 2011). Esta amostragem apenas representa a 

ponta do iceberg da problemática no Brasil e, particularmente, na maior cidade da América 

Latina. 

Em estudos mais recentes, Santos e colaboradores (2017) detectaram, 

através de testes moleculares, a presença de H. capsulatum em diferentes espécies de 

morcegos frugívoros e insetívoros do sudeste do Brasil. Esses dados reforçam a importância 

desses animais sinantrópicos na epidemiologia da histoplasmose em áreas urbanas.  

 

1.3) Histoplasmose 

A exposição ao H. capsulatum é muito comum em pessoas que vivem em 

áreas endêmicas, porém a grande maioria dos indivíduos não desenvolve sintomatologia 
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clínica ou apresentam uma infecção pulmonar subclínica autolimitada, já que a infecção 

inicial geralmente é contida pelas respostas imune inata e adaptativa. Nesse contexto, o fungo 

inalado pode ser rapidamente eliminado pelos macrófagos ou manter-se quiescente até 

encontrar um momento favorável para multiplicar-se e assim desenvolver a histoplasmose. 

(KAUFFMAN, 2007; MIHU & NOSANCHUK, 2012). A quantidade de microconídios e 

propágulos fúngicos inalados também é um fator determinante para a severidade da doença 

(GUGNANI, 2000; FERREIRA & BORGES, 2009; ANDREU et al., 2011).  Em indivíduos 

imunocomprometidos, a infecção costuma ter um caráter grave, apresentando uma taxa 

significativa de morbidade e mortalidade nessa população, mesmo em pacientes que recebem 

tratamento médico adequado (MIHU & NOSANCHUK, 2012; MARTIN-IGUACEL et al., 

2014). Já foi relatado que, em 95% dos casos envolvendo pacientes com a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) há ocorrência de sinais de infecção disseminada 

(WHEAT et al., 2016; CHASTAIN, HENAO-MARTÍNEZ & FRANCO-PAREDES, 2017), 

sendo essa micose a primeira manifestação clínica da AIDS entre 50 a 75% dos indivíduos 

HIV- positivos (GÓMEZ, 2011). 

 

1.3.1) Epidemiologia 

Apesar da infecção causada por H. capsulatum var. capsulatum ser 

cosmopolita, é mais prevalente nas Américas, principalmente no sudoeste dos Estados 

Unidos, na área que compreende os grandes vales do Mississipi, Ohio e Missouri, onde 80% 

da população residente apresenta reatividade ao teste cutâneo com histoplasmina. Outros 

países com maior prevalência estão na América Central e incluem o México, o Panamá, a 

Nicarágua, Honduras e a Guatemala, enquanto que na América do Sul, a Argentina, o 

Uruguai, o Brasil, a Guiana Francesa, o Peru, a Colômbia e a Venezuela também figuram 

entre os que apresentam maiores números de casos (Figura 5; GÓMEZ, 2011; SIFUENTES-

OSORNIO, CORZO-LEÓN & PONCE-DE-LEÓN, 2012).  

A histoplasmose é particularmente comum no Brasil, onde é a segunda 

infecção fúngica invasiva mais frequente entre os pacientes HIV/AIDS, resultando em altas 

taxas de mortalidade (PRADO et al., 2009). Microepidemias já foram relatadas em várias 

regiões deste país, principalmente nos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, litoral e 

região nordeste do Estado de São Paulo, locais próximos a cavernas de Belo Horizonte, no 
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estado de Minas Gerais, entre outros estados, incluindo os das regiões Norte e Nordeste 

(LONDERO & WANKE, 1988; GÓMEZ, 2011). A incidência da doença no Brasil é baixa, 

quando comparada com a encontrada em lugares endêmicos da América do Norte, como os 

vales do Mississipi e Ohio, onde é observada a maioria dos casos dos Estados Unidos 

(DURKIN et al., 2004; PRADO et al., 2009; BONIFAZ, VÁZQUEZ-GONZÁLEZ, 

PERUSQUÍA-ORTIZ, 2011). 

 

Apesar da ocorrência da histoplasmose ser esperada nas áreas de maior 

endemicidade, estão sendo registrados, atualmente, casos em regiões consideradas não 

endêmicas. Pan e colaboradores (2013) relataram que, historicamente, já ocorreram 300 casos 

de histoplasmose em toda a China, sendo mais frequente ao Sul do país. Na Índia, cidade de 

Andhra Pradeshum, um fazendeiro de 56 anos, que mesmo sem apresentar qualquer doença de 

base, apresentou histoplasmose na sua forma mais grave (SUBBALAXMI et al., 2013). Em 

quase dez anos, apenas 24 casos de histoplasmose foram diagnosticados em um hospital 

central indiano. O número de casos pode ser maior, porém como a sintomatologia e a 

Figura 5: Distribuição geográfica de H capsulatum var. capsulatum (roxo) e H capsulatum var. duboisii (área de 

sombra). Os círculos indicam o número de casos publicados de histoplasmose associada à AIDS autóctone 

(BAHR et al., 2015).  
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histopatologia se assemelham a tuberculose, muitas vezes o diagnostico pode ser errôneo 

(GOPALAKRISHNAN et al., 2012).  Na Europa, a maioria dos casos são considerados 

“importados” e relacionados, em várias descrições, à exposição prévia vivenciada em áreas 

endêmicas através de viagens (PEIGNE et al., 2011). Associadas às viagens também são 

relatadas atividades desenvolvidas em áreas de alto risco, como cavernas, construções 

abandonadas, atividades rurais, além do caráter ocupacional e profissional que podem 

acarretar riscos aos envolvidos  (BAHR et al., 2015). Além disso, microfocos de H. 

capsulatum já foram relatados em áreas não endêmicas e podem ser a fonte de exposição 

prévia para casos autóctones descritos em vários países europeus (ASHBEE et al., 2008). 

 O número crescente de pessoas que viajam para áreas endêmicas, seja 

por turismo, programas de cooperação internacional ou trabalho, relaciona-se diretamente 

com o aumento no número de relatos de histoplasmose aguda. Numerosos casos de 

histoplasmose entre imigrantes da América Latina e da África Subsaariana já foram relatados. 

Importante ressaltar a relação entre os relatos de histoplasmose algum tempo após a exposição 

à área endêmica devido ao potencial de reativação dessa infecção diante de um quadro ou 

terapia imunossupressores, como o uso de medicações para artrite reumatoide por exemplo 

(BAHR et al., 2015). 

O número de casos de histoplasmose na África tem aumentado 

consideravelmente nas últimas seis décadas, principalmente pelo surgimento da epidemia de 

HIV/AIDS, porém os casos são subnotificados e a histoplasmose pulmonar confundida 

erroneamente como tuberculose. No oeste da África, o número maior de casos foi por 

Histoplasma capsulatum var. dubuosii e no Sul da África, a maioria dos casos por 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum (OLADELE et al.,2018).   

  

1.3.2) Patogenia e manifestações clínicas 

A transmissão da histoplasmose ocorre através da inalação de microconídios 

ou propágulos filamentosos fúngicos, provenientes de solo contaminado com fezes de aves e 

morcegos (GUIMARÃES, NOSANCHUK & ZANCOPE-OLIVEIRA, 2006). 

Uma vez inalados, os conídios se transformam em leveduras ovaladas, que 

são fagocitadas rapidamente pelos macrófagos residentes no pulmão e neutrófilos, porém, 

muitas vezes, não ocorre a destruição intracelular. A conversão da forma filamentosa para a 
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sua forma de levedura constitui um importante fator de virulência (AUDREU et al., 2011; 

HORWATH, FECHER & DEEPE Jr, 2015). Quando fagocitadas, e não destruídas, as 

leveduras podem ser transportadas de forma difusa, para baço, fígado, medula óssea, pulmões, 

cérebro e outros órgãos, através dos vasos linfáticos e da corrente sanguínea (Figura 6A) 

(MIHU & NOSANCHUK, 2012). 

A reação inflamatória inicial é caracterizada pela formação de granuloma, 

porém na grande maioria dos casos, a resposta celular resultante inibe o crescimento 

intracelular das células leveduriformes (WHEAT, 2006), caracterizando assim um quadro de 

histoplasmose-infecção, onde não há qualquer sintomatologia. 

Entretanto, alguns indivíduos adultos podem desenvolver histoplasmose 

pulmonar aguda, por exemplo, quando inalam uma grande quantidade de inóculo fúngico, 

independente do seu estado imunológico ou, também, as crianças expostas ao patógeno pela 

primeira vez. O processo é auto-limitado e os sintomas mais comuns são febre, calafrios, mal-

estar, dor de cabeça, fraqueza, tosse improdutiva e entre outros, que podem facilmente levar 

ao diagnóstico errôneo de influenza. No exame radiológico pode ser observada linfadenopatia 

hilar acompanhada por infiltrados ou nódulos pulmonares, que regridem de modo espontâneo 

(Figura 6B e C). Se houver a presença de granulomas pulmonares, o quadro pode ser 

confundido com a tuberculose. Esses granulomas, que podem ser observados em outros 

órgãos do hospedeiro, tendem a cicatrizar com calcificação (WHEAT, 2006; KAUFFMAN, 

2007). 

 



34 

 

 

A histoplasmose pulmonar crônica, na maioria das vezes, ocorre por 

reativação de uma lesão pré-existente, que pode ter sido adquirida anos antes de surgirem os 

primeiros sintomas. Esse quadro clínico normalmente ocorre em indivíduos adultos, pois em 

geral, essa reativação acontece quando o hospedeiro sofre alguma baixa na resposta 

imunológica ou apresenta doença pulmonar pré-existente, como o enfisema, conforme 

apontado por estudos, intimamente associado com o desenvolvimento desta forma da 

histoplasmose (KAUFFMAN, 2007). O aspecto radiológico da lesão inicial caracteriza-se por 

infiltrado inflamatório intersticial localizado, adjacente às bolhas enfisematosas, 

frequentemente acometendo os segmentos apicais dos lobos superiores. É comum que haja 

espessamento das paredes das bolhas com subsequente necrose e aumento da fibrose levando 

à perda de volume pulmonar. Esse processo contínuo culmina na formação de cavidades 

grandes e persistentes que podem ocupar o espaço de todo um lobo. A disseminação de 

material fúngico para porções pulmonares pendentes pode ser o mecanismo de 

desenvolvimento de fibrose intersticial nos lobos inferiores, por criação de novos focos 

inflamatórios (KAUFFMAN, 2007; SANTOS et al., 2009; WHEAT et al., 2016). 

A histoplasmose disseminada ou sistêmica afeta uma minoria da população 

exposta ao H. capsulatum e é considerada a forma mais grave da doença. Geralmente acomete 

gestantes, idosos e pessoas imunossuprimidas. O sistema reticulo endotelial tem uma 

tendência particular a ser comprometido. Entre os sintomas estão a linfadenopatia, hepato-

B C A 

Figura 6: (A) Ressonância magnética do cérebro de um paciente imunocompetente com histoplasmose. 

Diversas lesões cerebrais são observadas na imagem (setas). (B) Radiografía de tórax e (C) tomografia 

computadorizada de um paciente, com historico de falta de ar e tosse seca por três semanas. Em ambas as 

imagens observa-se nódulos distribuídos simetricamente consistente com histoplasmose aguda (TABBAL & 

HARIK, 1999; DYLEWSKI, 2011) 
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esplenomegalia, febre alta, anemia, palidez e perda de peso. Também podem ser notados 

petéquias, nódulos ou pápulas na pele que lembram infecções pelo vírus do molusco 

contagioso. Exames laboratoriais apontam níveis elevados de fosfatase alcalina, proteína C-

reativa, lactato desidrogenase e ferritina. Hipercalemia ocorre com pouca frequência e é 

semelhante ao quadro descrito por uma série de outras doenças granulomatosas. A radiografia 

de tórax pode se apresentar sem alterações ou mostrar um infiltrado reticulo nodular difuso. A 

forma disseminada pode apresentar leveduras no interior de monócitos/macrófagos do sangue, 

fígado, baço e na medula óssea, além de necrose de várias áreas no interior dos granulomas 

existentes em diversos órgãos. A taxa de mortalidade é alta se não houver um tratamento 

adequado (KAUFFMAN, 2007).  

A disseminação hematogênica, a partir do pulmão, ocorre durante a infecção 

aguda, sendo raramente reconhecida na clínica. Esses pacientes evoluem para a cura, em 

consequência do desenvolvimento da imunidade celular contra Histoplasma capsulatum, e 

pacientes que são incapazes de controlar a disseminação apresentam risco aumentado de 

desenvolver histoplasmose disseminada progressiva (HDP). Essa condição ocorre em, 

aproximadamente, uma a cada duas mil infecções agudas, com um risco, dez vezes maior, em 

pacientes imunossuprimidos ou com extremos de idade (crianças e idosos; WHEAT et al. 

2016). 

A histoplasmose cerebral (Figura 6A) é de difícil diagnostico, porque 

muitas vezes é negligenciada ou confundida com outras patologias que apresentam sintomas 

inespecíficos. Esta manifestação clínica não é considerada incomum, ocorrendo em 10% a 

20% dos casos de histoplasmose disseminada e em crescente frequência como doença focal 

(TROFA & NOSANCHUK, 2012; HARIRI et al., 2015). A manifestação mais comum da 

histoplasmose cerebral é a meningite aguda ou crônica. Outras apresentações incluem 

acidentes vasculares cerebrais como resultado de embolia séptica de endocardite infecciosa, 

encefalite, mielopatia e lesões solitárias de massa cerebral ou medula espinhal que podem se 

assemelhar a neoplasias (TROFA & NOSANCHUK, 2012). As patologias múltiplas, como a 

meningite com lesões cerebrais da miliária, ou meningite crônica e histoplasmose 

meningovascular que resulta em acidente vascular cerebral, mielopatia aguda e hidrocefalia 

recorrente crônica, podem  ocorrer simultaneamente (WHEAT, MUSIAL & JENNY-

AVITAL, 2005; TROFA & NOSANCHUK, 2012).  
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Outras formas mais raras de histoplasmose já descritas na literatura podem 

ocorrer, como a histoplasmose cutânea, a gastrointestinal, a geniturinária, a osteoarticular, a 

ganglionar, a ocular e, a oral. (Figura 7; KAUFFMAN, 2007; AIDÉ, 2009; CHAWLA, 

CHAWLA & THOMAS, 2012; MCCLUSKEY, BOURGEOIS & HARBISON, 2013; 

RODRIGUEZ-WAITKUS et al., 2013; KAPLAN, 2013; RATHOD et al., 2014; 

CHATTERJEE et al., 2017). 

 

1.3.3) Diagnóstico e tratamento 

Um aumento acentuado nas infecções fúngicas invasivas tem sido 

observado durante as últimas décadas, incluindo a histoplasmose. Entretanto, as micoses 

endêmicas ainda são de difícil diagnostico e interpretação, uma vez que, muitas vezes a 

sintomatologia é semelhante a várias outras doenças. A escolha de cada teste a ser aplicado 

para o diagnóstico depende principalmente da manifestação clínica e dos fatores do 

hospedeiro (GUIMARÃES, NOSANCHUK &ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006; WHEAT, 

KNOX & HAGE, 2014; AZAR & HAGE, 2017). 

O exame direto pode ser realizado por meio de pesquisa microscópica das 

leveduras de H. capsulatum em esfregaços sanguíneos ou de material colhido por punção 

ganglionar, esplênica ou medular, e lavados broncoalveolares, corados por Giemsa ou 

Leishman, bem como em cortes histológicos tratados com hematoxilina-eosina, Ácido 

B C A 

Figura 7: Outras formas da Histoplasmose. (A) Fundo do olho de um paciente com Síndrome de histoplasmose 

ocular presumida, mostrando tipicas cicatrizes perfuradas e atrofia peripapilar. (B) Cavidade oral de paciente 

com histoplasmose disseminada, com a presença de lesões ulceradas e necróticas localizadas na mucosa labial e 

superfície dorsal da língua. (C) Paciente HIV positivo com histoplasmose cutânea disseminada, apresentando 

erupção papulopustular generalizada com lesões que se juntam em placas necróticas com ulceração central sobre 

o tronco (KAPLAN, 2013; SOZA et al., 2016; CHATTERJEE et al., 2017). 
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periódico-Schiff (P.A.S.) e Grocott- Gomori. Nesses testes, devemos observar células 

leveduriformes com 2 a 5 μm de diâmetro, esféricas ou ovais. São encontrados, 

frequentemente nos cortes histológicos, células de H. capsulatum no interior de células 

fagocitárias (GUIMARÃES, NOSANCHUK & ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006). 

Para o exame de microscopia e cultura, amostras de tecido ou fluidos 

corporais são plaqueados em Agar Sabouraud a temperatura ambiente (25 °C). Geralmente, 

entre 15 e 30 dias, observa-se o crescimento de uma colônia esbranquiçada que, com o passar 

do tempo, começa a apresentar uma coloração acastanhada claro. Microscopicamente, são 

observados dois tipos de conídios. Os macroconídios, medindo até 25 μm de diâmetro, com 

aparência tuberculada ou mamilonada, em vista da superfície eriçada de projeções ou de 

saliências. E os microconídios pequenos de 2-6 μm de diâmetro, pedunculados. A 

identificação dos macroconídios permite um diagnóstico presuntivo da histoplasmose 

(GUIMARÃES, NOSANCHUK & ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006; ANDREU, 2011). O 

fungo Sepedonium spp produz conídios de morfologia semelhante, assim a identificação 

definitiva não deverá se basear somente na análise microscópica (WHEAT et al., 2016). 

Os testes sorológicos desempenham um papel importante no diagnóstico da 

histoplasmose. Os anticorpos anti-Histoplasma aparecem 4 a 8 semanas após a infecção 

inicial e persistem por décadas. Os ensaios convencionais são o teste de fixação do 

complemento e o ensaio de imunodifusão. No caso da histoplasmose em progresso, o título de 

anticorpos na fixação do complemento é de 1:32 ou mais, porém, não pode-se considerar este 

achado como uma confirmação de diagnóstico, pois os anticorpos circulantes persistem 

durante anos após a cura da doença (KAUFFMAN, 2007). Assim, a presença de um baixo 

título de anticorpos contra H. capsulatum não difere significativamente daqueles encontrados 

em pacientes que foram expostos ao fungo em algum momento da vida e não desenvolveram 

a doença. Já o ensaio de imunodifusão detecta anticorpos que se ligam aos antígenos fúngicos 

H e M e posteriormente precipitam em gel de agarose, produzindo bandas na difusão.  

No ensaio de imunodifusão é observado a presença de bandas de 

precipitação de anticorpos M e H. Esses anticorpos são produzidos em reação com os 

antígenos M e H de H. capsulatum, que são secretados para o meio por esse agente fúngico. 

Uma banda M geralmente aparece na infecção aguda e nas formas crônicas de histoplasmose, 

em 80% dos pacientes, e persiste por meses ou anos após a resolução da infecção. Já a banda 
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H, que é encontrada em menos de 20% dos pacientes, e raramente é encontrada sem a 

presença de uma banda M, é indicativo de doença aguda grave ou crônica, desaparecendo nos 

primeiros seis meses pós-infecção ativa (KAUFFMAN, 2007; WHEAT et al. 2016). 

O teste de fixação do complemento parece ser menos específico do que o 

ensaio de imunodifusão, pois no primeiro, podem ocorrer reações cruzadas de antígenos 

presentes em outras infecções fúngicas ou em casos de tuberculose e sarcoidose 

(GUIMARÃES, NOSANCHUK & ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006; KAUFFMAN, 2007). 

O teste cutâneo com histoplasmina não é considerado um ensaio diagnóstico 

definitivo para histoplasmose, pois esse teste torna-se positivo uma vez que o indivíduo entra 

em contato com H. capsulatum, independente do desenvolvimento de doença ou não. Esse 

teste é mais utilizado para identificar possíveis áreas endêmicas (GUIMARÃES, 

NOSANCHUK & ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006; KAUFFMAN, 2007).  

A pesquisa de antígenos também é utilizada para o diagnóstico da doença, 

sendo as galactomananas detectadas nos fluidos corporais (sangue e urina) dos pacientes com 

histoplasmose. Esse teste é um método de diagnóstico rápido, sendo mais utilizado nos casos 

de histoplasmose disseminada progressiva e histoplasmose pulmonar aguda (HPA), 

apresentando um porcentual de detecção do antígeno, de 80% a 95% nesses casos (HAGE et 

al., 2011). As reações cruzadas ocorrem, com maior frequência, entre os pacientes portadores 

de outras doenças fúngicas como a blastomicose, paracoccidioidomicose, coccidioidomicose e 

mais raramente em pacientes com aspergilose (SWARTZENTRUBER et al., 2009; HAGE et 

al., 2010).  

Métodos moleculares também podem ajudar no diagnóstico de 

histoplasmose. Koepsell, Hinrichs e Iwen (2012), observaram que a reação em cadeia de 

polimerase em tempo real (qPCR) direcionada para uma porção de 99 pb do gene da proteína 

específica de 100 kDa possui uma sensibilidade de 88,9% e uma especificidade de 100% 

quando testada em espécimes de tecido fixado em formalina embebido em parafina (FFPE). 

No entanto, Frickmann e colaboradores (2015) demostraram o alto risco de amplificação de 

contaminantes ambientais que reduz severamente a utilidade dos protocolos de PCR, pois o 

manuseio e o longo armazenamento de blocos de parafina com possível contaminação com 

esporos de fungos ambientais limitam o uso de FFPE para a identificação correta em nível de 

espécie. Além do teste de PCR para H. capsulatum, as sondas de DNA são comercialmente 
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disponíveis e usadas para a identificação definitiva de culturas de H. capsulatum. No entanto, 

esses métodos ainda não foram validados na clínica médica, por comparação com testes de 

detecção de cultura ou antígenos e o uso de testes não validados pode levar a erros no 

gerenciamento de pacientes (WHEAT, 2003; GUIMARÃES, NOSANCHUK & ZANCOPÉ-

OLIVEIRA, 2006; ANTINORI, CORBELLINO & PARRAVICIN, 2018). 

O tratamento não é necessário para a maioria dos pacientes que apresentam 

histoplasmose aguda leve, no entanto, formas crônicas da infecção, histoplasmose pulmonar 

aguda grave e a forma disseminada devem ser tratadas (KAUFFMAN, 2007). Os agentes 

antifúngicos mais recomendados para o tratamento de histoplasmose incluem preparações de 

anfotericina B (AmB) (AmB desoxicolato, AmB lipossomal e complexo lipídico de AmB) e 

itraconazol (HOZ et al., 2013). 

Preparações de anfotericina B são utilizadas em pacientes com formas 

pulmonares graves ou disseminadas da histoplasmose. O itraconazol, que é administrado por 

via oral, é a terapia de escolha para histoplasmose pulmonar ou disseminada leve a moderada, 

e para os pacientes com a doença na forma pulmonar ou disseminada grave que já passaram 

por tratamento com preparações de anfotericina B e não puderam seguir o tratamento com 

essa medicação. (HOZ et al., 2013). 

 

1.4) Histoplasmose murina 

A histoplasmose não é uma micose exclusiva dos seres humanos, já sido 

relatada em outras espécies de mamíferos, como ursos, leopardos, tigres, cães, gatos, 

morcegos e o roedor Mara (Dolichotis patagonum) (ESPINOSA-AVILÉS et al., 2008; 

PÉREZ-TORRES et al., 2009; REYES-MONTES et al, 2009; HIGHLAND et al., 2011; 

GALVÃO DIAS et al., 2011; KELLER, STEINBERG & SLADKY, 2011).   

Em laboratório, diferentes espécies já foram testadas como modelos para 

histoplasmose experimental, entre elas estão hamsters, cães, coelhos, babuínos e porquinhos-

da-índia (GONZALEZ OCHOA & NAVARRETE, 1956; AL-DOORY, VICE & KALTER, 

1969; BAUMAN & CHICK, 1969; EBERT et al., 1971; SCHLITZER, CHANDLER & 

LARSH, 1981).  Atualmente os camundongos são o modelo animal mais utilizados para 

estudar o curso da histoplasmose num hospedeiro mamífero e avaliando diversas 

características como patogenia, imunologia, diagnóstico e terapia, ou características fúngicas, 
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como a variação fenotípica e diversidade genética (SAHAZA et al., 2014). Entretanto, 

dependendo da linhagem utilizada no estudo, os resultados encontrados podem diferir, pois se 

sabe que há linhagens mais ou menos susceptível a histoplasmose. As mais observadas em 

estudos são particularmente BALB/c, C57BL/ 6, AKR/J, A/J, e camundongos suíços. Hoje em 

dia, o desafio mais importante para os modelos experimentais de histoplasmose é reproduzir 

fielmente a via natural de infecção, que seria a via inalatória com um inoculo em aerossol do 

sua fase filamentosa, que é a fase infecciosa da doença. Mas com a dificuldade de reproduzir 

esse modelo, atualmente encontram-se na literatura diversos trabalhos onde se utiliza uma rota 

não natural, como a via intravenosa e intratraqueal (TRISTÃO et al., 2012), ou com inoculo 

na fase leveduriforme, que não é encontrada na natureza. Ainda assim, as interações entre o 

parasita e o hospedeiro durante a infecção murina por H. capsulatum têm permitido a 

elucidação de determinados eventos que ocorrem durante a histoplasmose, particularmente 

aquelas associadas com a forma disseminada da doença e com a resposta imunitária 

adaptativa do hospedeiro (SAHAZA et al., 2014).  

 

1.5) Parede celular fúngica 

Os fungos apresentam, como todos os seres eucarióticos, uma membrana 

celular, citoplasma com organelas distribuídas aleatoriamente por todo o seu interior e o 

núcleo, que armazena o material genético. Essas estruturas estão envoltas por uma camada 

protetora externa denominada de parede celular, que é quimicamente diferente da parede 

celular de células vegetais, porém apresentam funções similares (FUKUDA et al, 2009). 

A parede celular fúngica é uma estrutura relativamente rígida, porém 

dinâmica, participando de vários processos biológicos fundamentais à célula. Essa estrutura 

determina o formato da célula, fornece suporte osmótico, proteção física, além de estar 

relacionada a eventos de sinalização celular, adesão e reprodução, sendo uma estrutura 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos fungos nos ambientes onde são 

encontrados (CABIB et al., 1988; BOWMAN & FREE, 2006; LATGÉ & BEAUVAIS, 

2014). A parede celular dos fungos apresenta, na sua porção mais externa, moléculas 

glicosiladas que estão envolvidas em importantes funções biológicas relacionadas com a 

virulência e a patogenicidade, além de ser uma fonte significante de antígenos (LOPEZ-

RIBOT et al., 2004; BARRETO-BERGTER & FIGUEIREDO, 2014).  
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Compreendendo cerca de 20 a 30% do peso seco celular, é uma estrutura 

dinâmica e seus polímeros são continuamente modificados e rearranjados durante a sua 

biossíntese e constitui um alvo excelente para a ação de agentes antifúngicos, pois a maioria 

destes componentes está ausente em células de mamíferos. A sua composição química, 

estrutura e tamanho são altamente regulados de acordo com as condições ambientais, em 

resposta ao estresse e ao cultivo em laboratório (FUKUDA et al, 2009; GOW, LATGÉ & 

MUNRO, 2017).  A composição dessa parede celular é crítica para a biologia e ecologia de 

cada espécie fúngica, afetando diretamente as suas funções e interações com o ambiente, 

incluindo o reconhecimento através da resposta imunológica de plantas e animais (GOW, 

LATGÉ & MUNRO, 2017). Por exemplo, as limitações das concentrações de glucose em A. 

fumigatus em condições do ambiente pulmonar resulta em uma redução da atividade da β 1-3 

glucana sintase e consequentemente uma baixa concentração de β 1-3 glucana na parede 

celular. Essas mudanças estão associadas a uma baixa susceptibilidade às equinocandinas 

(CLAVAUD et al.; 2012). Da mesma forma que, o crescimento de Candida albicans é 

fisiologicamente relevante na presença de lactato do que a glucose, modificando a arquitetura 

da parede celular e a virulência deste fungo (ENE et al., 2012; ENE et al., 2013). Tais 

modificações da parede celular, dependendo do ambiente de crescimento, podem ser 

responsáveis por falhas na terapia antifúngica em pacientes (LATGÉ & BEAUVAIS, 2014). 

Apesar da parede celular ser uma estrutura com várias moléculas 

conservadas entre os fungos, sua composição varia com o morfotipo, o estágio de crescimento 

e as espécies de fungos (LATGÉ, 2010; ERWIG & GOW, 2016; Figura 8). Cada camada 

possui um polissacarídeo dominante, sendo que as camadas mais internas contêm β-1-3-

glucanas e quitina, enquanto as mais externas contêm mananas e β-1-6-glucanas. A quitina é 

encontrada em maior quantidade em fungos filamentosos, em comparação com os 

leveduriformes (LATGÉ, 2007). Lipídios constituem 1 a 2% do peso seco celular dos fungos, 

e estão presentes como compostos polares e apolares (PINTO, BARRETO-BERGTER & 

TABORDA, 2008). Esse estrutura é composta basicamente, por glucanas, mananas e, em 

menor quantidade, por quitina, proteínas e lipídios. As glucanas e as mananas estão 

combinadas com proteínas, formando as glicoproteínas, manoproteínas e glicomanoproteínas, 

glicosaminoglicanas (PINTO, BARRETO-BERGTER & TABORDA, 2008, ERWIG & 

GOW, 2016; GOW, LATGÉ & MUNRO, 2017). 
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1.5.1) Glicoproteínas e Polissacarídeos 

Proteínas e glicoproteínas participam de muitos processos biológicos 

importantes, como a adesão celular e molecular, ativação de receptores e transdução de sinais 

(OHTSUBO & MARTH, 2006).  

Os polissacarídeos representam mais de 90% da parede celular. Na maioria 

dos fungos, o núcleo central da parede celular é uma β 1-3 ou 1-6 glucana ramificada ligado à 

quitina através de uma ligação β 1-4 (LATGÉ, 2010; LATGÉ & BEAUVAIS, 2014; GOW, 

LATGÉ & MUNRO, 2017). 

 

Figura 8: Composição da parede celular de diferentes fungos. A maioria dos fungos apresenta em sua parede 

celular, um núcleo comum alcali-insolúvel de β- (1,3) glucana, β- (1,6) glucana e quitina, mas diferem nos 

componentes que estão ligados a este. Em C. albicans (a), a porção mais externa está fortemente enriquecida 

com proteínas altamente manosiladas. As paredes celulares de Pneumocystis spp. (b) não possuem quitina e 

N-mananas da cadeia externa, porém apresenta uma parede externa de proteínas com mananas N e O ligadas. 

Em Aspergillus spp. (c, d) a parede dos conídios apresenta uma camada de hidrofobinas externas e uma 

camada interna de melanina, enquanto as hifas possuem uma composição típica de parede celular interna, 

mas possuem α-1,3-glucana, galactomanana e galactosaminoglicano (GAG). C. neoformans (e) possui uma 

cápsula externa composta por glucuronoxilomanana (GXM) e quantidades menores de galactoxilomanana 

(GalXM). As hifas de H. capsulatum e B. dermatitidis (f) possuem uma camada externa de α- (1,3) glucana 

em sua parede celular, que dificulta o reconhecimento imunológico eficiente de β- (1,3) glucana por 

receptores dectina 1. (ERWIG & GOW, 2016; com modificações).  
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A quitina é um carboidrato essencial na parede celular de fungos e esta não 

está presente em seres humanos e em outros vertebrados. Estes polissacarídeos são 

constituídos de cadeias lineares de β 1-4 N-acetilglucosamina (LATGÉ, 2010, LENARDON, 

MUNRO & GOW, 2010). Estudos revelam uma imagem complexa sobre as propriedades 

imunológicas da quitina. Da Silva e colaboradores (2009) observaram que os efeitos 

imunomoduladores das quitinas diferiam de acordo com os tamanhos das mesmas. Os 

fragmentos maiores de quitina foram inertes, enquanto os de tamanhos intermediário (40-70 

µm) e pequeno (<40 µm) estimularam a produção de TNF. As quitinas de tamanho menor 

também induziram a produção de IL-10 (Da SILVA et al., 2009). Anteriormente, este mesmo 

autor já havia demostrado que os fragmentos pequenos e intermediários eram capazes de 

ativar macrófagos e induzir IL-17, TNF e produção de IL-23 através de uma gama de 

receptores de reconhecimento de padrões moleculares (PRRs) ( Da SILVA et al., 2008).  

β -glucanas são polissacarídeos de glucose heterogêneos, constituídos por 

uma cadeia principal de unidades β- (1-3) ligadas à unidades de β-D-glucopiranosil, com 

cadeias laterais β- (1-6) com diferentes graus de distribuição e comprimento. A atividade de 

β-glucana depende da estrutura molecular, tamanho, frequência de ramificação, modificação 

estrutural, conformação e solubilidade. Entretanto, as formas mais ativas de β-glucanas 

contêm ligações β- (1-3) e (1-6) (LATGÉ, 2010, KIM et al., 2011). Os efeitos das β-glucanas 

nas células imunes estão bem estabelecidos. Tradicionalmente, os macrófagos e as células 

dendríticas são consideradas as principais células-alvo de β-glucanas, embora os neutrófilos, 

células B, células T e natural killer também sejam ativados pela β-glucana (KIM et al., 2011 

(KERÉKGYÁRTÓ et al., 1996; CHAN et al.;2007).  

As glicoproteínas na parede celular fúngica, como descrito anteriormente, 

estão expostas na sua camada mais externa, e é através do processo de glicosilação que são 

adicionadas as unidades monossacarídicas à porção proteica. Esse processo pode dar origem a 

estruturas bem diversificadas, pois uma mesma proteína pode apresentar diferentes cadeias de 

carboidratos.  

 As modificações pós-transcricionais de proteínas são importantes 

eventos bioquímicos envolvidos na regulação de várias funções celulares e a mais significante 

é a glicosilação das mesmas, uma vez que esse evento contribui para o funcionamento e 

"folding" da proteína, na atividade enzimática e nas interações proteína-proteína (PEJAVER 
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et al., 2014; THAK et al., 2018; ZENG et al., 2018). A glicosilação pode ser dividida em dois 

principais tipos: N-glicosilação, na qual as glicanas são covalentemente ligadas ao átomo de 

nitrogênio da asparigina, presente na sequência consenso Asn-X-Ser/Thr, onde X pode ser 

qualquer aminoácido, exceto prolina; e O-glicosilação, na qual a ligação da porção glicana à 

proteína ocorre na hidroxila de uma serina ou treonina. (OHTSUBO & MARTH, 2006; 

MORELLE & MICHALSKI, 2007). Os estágios iniciais da N-glicosilação de proteínas são 

conservadas nos eucariotos, incluindo microrganismos, animais e plantas (WILLER et al., 

2003). A estrutura do core de N-glicanas é composta por N-acetilglucosamina e manose e é 

altamente conservada entre os eucariotos (Figura 9). Essas proteínas são glicosiladas e 

dobradas no retículo endoplasmático (ER), deslocadas para o Complexo de Golgi, para 

subsequente maturação de glicanas N-ligadas, dependendo da espécie e do tipo celular. No 

entanto, diferenças nos processos de maturação entre os reinos resultam na diversidade 

estrutural dessas glicanas. Nas leveduras, o core dessas glicanas é composto por 

Man8GlcNAc2 e posteriormente unidades de manose e manosilfosfato são adicionados à essa 

cadeia principal. (DEAN, 1999). Os eventos da O-glicosilação, em sua maior parte, 

acontecem no Complexo de Golgi, embora algumas classes de glicanas O-manose ligadas, são 

iniciadas no ER (DELL et al., 2010). Uma enorme variedade de sequências monissacarídicas 

podem ser ligadas e com isso a O-glicosilação é muito diversificada no domínio eucarioto e 

consequentemente nas espécies fúngicas (HALTIWANGER & LOWE, 2004). 

Frequentemente, uma sequência de manotriose α-1,2-ligada está presente como core principal 

dessas glicanas e é variavelmente expandida de acordo com as espécies (THAK et al., 2018). 
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Figura 9: Estruturas N-glicanas de várias espécies de leveduras. Linhas pontilhadas indicam sitios putativos para 

adição de manose. A caixa sombreada indica a estrutura central dos N-glicanos conservados em espécies de 

levedura. As N – mananas de S. cerevisiae e C. albicans possuem um esqueleto longo de manosil ligado α-1,6. 

Estes esqueletos são compostos por cadeias laterais de manosil ligados a α-1,2- e α- 1,3 e manosilfosfato em S. 

cerevisiae, e também cadeias laterais de manosil β-1,2 em C. albicans (THAK et al., 2018). 

 

Enquanto para a glicosilação de glicanas N-ligadas, a ramificação requer 

numerosas enzimas para construir o glicano completo, as glicanas O-ligadas necessitam de 

apenas duas ou três famílias de enzimas, uma para a inclusão inicial de manose e, dependendo 

do organismo, uma ou duas para extensão da manana. Para a O- manosilação, a manose 

inicial é anexada à proteína pela enzima mannosiltransferase (Pmt), com subsequente 

extensão realizada pelas proteínas da família Ktr e Mnn1 (Saccharomyces cerevisiae) ou a 

família Mnt (C. albicans; GARFOOT et al., 2018). 

Garfoot e colaboradores (2018), investigaram o papel funcional da O-

manosilação na virulência de H. capsulatum. O genoma de Histoplasma contém genes que 
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codificam três proteínas da família Pmt (Pmt1, Pmt2 e Pmt4), bem como um único homólogo 

Mnt1. Neste trabalho, observaram que as células leveduriformes de Histoplasma, deficientes 

nessas enzimas de glicosilação eram viáveis, porém menos tolerantes às temperaturas 

elevadas. Os autores demonstraram que essas células tem paredes celulares modificadas, o 

que altera o reconhecimento pelos receptores imunes. In vivo, as leveduras deficientes em 

glicosilação são rapidamente eliminadas dos pulmões após a infecção, em razão da perda da 

capacidade de sobreviver a temperaturas corporais dos mamíferos. Esses achados indicam que 

a O-manosilação de proteínas contribui para a capacidade de Histoplasma prosperar em um 

hospedeiro mamífero, aumentando a termotolerância de células fúngicas patogênicas. 

Abaixo, na figura 10, uma representação esquemática das ligações N- 

glicosídica e O- glicosidicas das glicoproteínas. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Representação esquemática da glicosilação de proteínas (VAN KOOYK & RABINOVICH, 2008; 

com adaptações). 
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A α- (1,3) glucana é um polissacarídeo presente em maior quantidade na 

fase leveduriforme de H. capsulatum, quando comparado com a sua forma micelial. Além 

disso, a disposição deste componente na parede celular difere, dependendo da forma 

apresentada pelo fungo (GUIMARÃES, CERQUEIRA & NOSANCHUK, 2011; LARA-

LEMUS et al., 2014).  

Em sua forma de levedura, a α- (1,3) glucana está mais externamente 

localizada, se sobrepondo a β- (1,3) glucana, que é uma estrutura reconhecida por dectina-1, 

um receptor de reconhecimento de padrões moleculares (PRR) presente em macrófagos e em 

células dendríticas, e é um dos responsáveis pela fagocitose do fungo. Brown e colaboradores 

(2002), utilizando o anticorpo monoclonal 2A11 anti-Dectina 1, mostrou que a Dectina 1 era 

quase que exclusivamente responsável pelo reconhecimento de zymosan (molécula que 

minetiza beta-glucana) por macrófagos primários. 

Essa estrutura antigênica tem grande participação na modulação da resposta 

imune do hospedeiro (GOROCICA et al., 2009), sendo a β- (1,3) glucana o principal padrão 

molecular associado aos patógenos (PAMP) presente em células fúngicas. O reconhecimento 

da β- (1,3) glucana pela Dectina -1 tem sido associado ao aumento da fagocitose, a produção 

de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a regulação da produção de citocinas. Holbrook e 

colaboradores (2011) e Garfoot e colaboradores (2016), identificaram uma endoglucanase 

extracelular (Eng1), que é uma β- glucanase, secretada na fase leveduriforme de H. 

capsulatum que hidrolisa β- (1-3) -glucanas. Eng1 remove as β-glucanas expostas na 

superfície da célula de levedura, diminuindo o reconhecimento pelo receptor Dectina-1 e 

reduzindo as respostas pró-inflamatórias (HOLBROOK et al., 2011; GARFOOT et al., 2016). 

A perda de Eng1 atenua a virulência de H. capsulatum em camundongos, mas é restaurada em 

camundongos deficientes em Dectina-1, confirmando o papel de Eng1 na redução do 

reconhecimento de β-glucana pela Dectina-1 (GARFOOT et al., 2016). Portanto, para que 

haja uma infecção bem-sucedida, esses microrganismos utilizam estratégias para esconder a 

β- (1,3) glucana ou atenuar os efeitos de seu reconhecimento (BROWN & GORDON, 2005; 

EDWARDS, ALORE & RAPPLEYE, 2011; SHEN & RAPPLEYE, 2017). 

Na mudança de temperatura para 37 ºC, durante o crescimento da levedura, 

ocorre um rápido aumento na síntese de α- (1,3) glucana e uma diminuição da síntese de β- 

(1,3) glucana. (KANETSUNA et al., 1972; KANETSUNA, 1981). A α-glucana de H. 
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capsulatum contém cadeias lineares de α- (1,3) glucose e topograficamente está sobreposta a 

β-glucana, envolvendo esse polímero. Esse arranjo é considerado relevante para a virulência 

de leveduras de H. capsulatum (KLIMPEL & GOLDMAN, 1988; RAPPLEYE, ENGLE & 

GOLDMAN, 2004; GUIMARÃES, CERQUEIRA & NOSANCHUK, 2011; LARA-LEMUS 

et al., 2014). Estudos genéticos demonstraram que a síntese de α- 1-3 -glucana envolve a 

função da α-glucana sintase (Ags1), uma amilase (Amy1) e uridililtransferase UTP-glucose-1-

fosfato (Ugp1). A perda de α-glucana devido ao comprometimento da sua via biossintética 

aumenta o reconhecimento de leveduras pelas células do sistema imune, aumenta a produção 

de citocinas pró-inflamatórias e atenua a virulência de Histoplasma em camundongos. Já foi 

demonstrado que cepas avirulentas de H. capsulatum tinham uma deficiência de α- (1,3) 

glucana na sua parede celular (KLIMPEL & GOLDMAN, 1988) e que a inibição da Ags1 não 

tem nenhum efeito no crescimento in vitro, mas atenua severamente a virulência em modelos 

murinos de infecção respiratória (RAPPLEYE, ENGLE & GOLDMAN, 2004). 

Nesse contexto, a α- (1,3) glucana é descrita como um importante fator de 

virulência, por apresentar um envolvimento na diminuição da fagocitose de H. capsulatum 

(BROWN et al., 2002; RAPPLEYE, EISSENBERG & GOLDMAN, 2007; MA & 

UNDERHILL, 2013). 

 

1.6) Interação entre fungos e o sistema imunológico 

Os mecanismos da imunidade inata são utilizados pelo hospedeiro para 

combater, de forma rápida e conservada, uma diversidade de patógenos. Os mecanismos de 

defesa inata constitutivas estão presentes nos locais de interação contínua entre os fungos e as 

barreiras físicas, que incluem a pele e as superfícies das células epiteliais da mucosa do trato 

respiratório, gastrointestinal e geniturinário (ROMANI, 2011).  

Uma vez que essas barreiras físicas são ultrapassadas, os fungos são 

reconhecidos pelos fagócitos, como os neutrófilos, monócitos, macrófagos e células 

dendríticas, que são células que possuem papel fundamental na defesa do hospedeiro 

(BROWN, 2011). O reconhecimento dos fungos por essas células fagocitárias é devido, em 

grande parte, pelos componentes da parede celular, que são detectados pelos PRRs 

(ROMANI, 2011).  



49 

 

A interação entre os fungos e os fagócitos é bem complexa, envolvendo 

múltiplos PRRs, e ainda não é muito bem compreendida. Sabe-se que todos os principais 

carboidratos da parede celular dos fungos podem ser reconhecidos pelo sistema imune inato, 

porém há outras estruturas reconhecidas pelos PRRs que ainda não foram caracterizadas 

(BROWN, 2011; ROMANI, 2011).  

Um dos receptores de reconhecimento de padrões moleculares bastante 

estudado é a dectina-1, que é uma proteína transmembrana do tipo II e membro da família das 

lectinas do tipo C de PRR (VAUTIER, SOUSA & BROWN, 2010). Estes receptores contêm, 

pelo menos, um tipo de domínio extracelular de lectina do tipo C e desempenham um papel 

no reconhecimento de microrganismos extracelulares (MA & UNDERHILL, 2013). A 

dectina-1 é predominantemente expressa por células como macrófagos, células dendríticas e 

neutrófilos, porém também pode ser expressa em outros tipos celulares, como populações de 

linfócitos (REID, GOW & BROWN, 2009). Já foi observado que a expressão de dectina- 1 é 

aumentada em células inflamatórias e que os níveis deste receptor podem ser 

significativamente modulados pelas citocinas, maturação celular, ou outros modificadores de 

resposta biológica (REID, GOW & BROWN, 2009; LIN et al., 2010). O PAMP identificado 

pela dectina-1 é a β-(1,3) glucana (DRUMMOND & BROWN, 2011; MA & UNDERHILL, 

2013), o que faz com que esse receptor reconheça vários gêneros de fungos (VAUTIER, 

SOUSA & BROWN, 2010).  

Lin e colaboradores (2010) observaram que a dectina- 1 não é essencial para 

a fagocitose de H. capsulatum. Ao utilizarem açúcares solúveis, como a laminarina e a 

manana, nos ensaios com células leveduriformes de H. capsulatum, observaram que essas 

moléculas não eram capazes de inibir a fagocitose deste fungo pelos macrófagos, sugerindo 

que a dectina-1 não é imprescindível para a fagocitose desta espécie fúngica (LIN et al., 

2010).  

Saijo e colaboradores (2007) demonstraram a diferença de ação de dectina-1 

em Pneumocystis carinii e Candida albicans. Nesse estudo, foram observadas duas 

populações de camundongos, uma linhagem selvagem e outra nocaute para dectina-1. In vitro, 

foi observado que a β-glucana induziu a produção de citocinas a partir de células dendríticas e 

macrófagos de camundongos da linhagem selvagem, enquanto que em células oriundas de 

camundongos nocaute não foi observado tal efeito. Em outro experimento, ambas as 
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populações de camundongos foram infectadas com P. carinii ou C. albicans. A linhagem 

nocaute foi mais sensível à infecção por P. carinii do que camundongos selvagens, e 

apresentava uma produção normal de citocinas. Porém, macrófagos deficientes nesse receptor 

infectados com a essa espécie fúngica mostrava uma produção defeituosa de espécies reativas 

de oxigênio. Já na infecção por C. albicans, ambas as linhagens de camundongos foram 

igualmente susceptíveis a infecção. Assim, foi demonstrado que a dectina-1 é importante para 

as respostas imunológicas a algumas infecções fúngicas, como por P. carinii, e não tão 

essencial para outras, por exemplo, como por C. albicans, e que esse receptor é necessário 

para a produção de espécies reativas de oxigênio (SAIJO et al., 2007).  

Porém Marakalala e colaboradores (2013) demonstraram que o papel da 

dectina-1 difere entre as cepas de C. albicans. Foi observado que a dectina-1 é essencial para 

o controle da infecção por C. albicans cepa SC5314, pois há um aumento da susceptibilidade 

da infecção em camundongos nocaute para dectina-1. Entretanto, o mesmo não é observado 

utilizando a cepa ATCC 18804, onde não há diferenças significativas entre as infecções em 

camundongos selvagens e nocautes. Apesar das diferenças significativas na dependência 

Dectina-1 entre as cepas de C. albicans “in vivo”, esses resultados não são repetidos “in 

vitro”. Curiosamente, a composição das paredes das células cultivadas “in vitro” de C. 

albicans ATCC 18804 e SC5314 foram quase idênticas. Com isso observou-se que os 

macrófagos reconheciam e respondiam de forma semelhante às células, tanto das leveduras 

quantos das hifas, das duas cepas. Para identificar os fatores que contribuem para as 

diferenças “in vivo” entre estas cepas de C. albicans, analisou-se a expressão de um número 

de genes associados à parede celular de fungos isolados a partir de rins infectados. C. albicans 

é conhecido por sofrer substancial reprogramação transcricional durante a infecção, relativa a 

alterações no metabolismo, as respostas ao estresse, morfologia e virulência e foram 

observadas diferenças significativas nos padrões de expressão gênica entre as duas cepas de 

C. albicans durante a infecção. Assim, estes dados indicam que alterações substanciais na 

parede celular de C. albicans podem ocorrer durante a infecção, existindo diferenças entre as 

cepas em experimentos “in vivo”. Assim essa adaptação fúngica pode ser influenciada pelas 

modulações apresentadas pelo sistema imunológico do hospedeiro (MARAKALALA et al., 

2013).  

Outro membro da família das lectinas do tipo C é a dectina-2. Taylor e 

colaboradores (2005), através da utilização de um anticorpo monoclonal específico para 
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dectina-2, demonstraram que esse receptor é expresso em macrófagos, em algumas células 

dendríticas, em menor quantidade em células de Langerhans e monócitos do sangue 

periférico, onde os níveis de expressão podem estar aumentados diante de um quadro de 

inflamação. A dectina-2 tem atividade quando ocorre uma ligação a manose, sendo assim, 

esse receptor pode reconhecer diversos agentes microbianos, incluindo C. albicans, 

Saccharomyces cerevisiae, Mycobacterium tuberculosis, Microsporum audounii, 

Trichophyton rubrum, Paracoccidioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum (TAYLOR et 

al., 2005; GRAHAM & BROWN, 2009; KERSCHER, WILLMENT & BROWN, 2013).  

Ifrim e colaboradores (2014) demostraram o papel que a dectina-2 exerce no 

sistema imune do hospedeiro, frente a uma infecção por Candida glabrata. Neste estudo, 

foram observados camundongos C57BL/6 selvagens e deficientes em dectina-2. Ambas as 

linhagens foram infectadas com uma dose não letal de C. glabrata, e foi observado que ambas 

são capazes de eliminar o foco infeccioso hepático em até 2 semanas após o início deste, 

porém, a carga fúngica encontrada nos rins dos animais deficientes em dectina-2 foi 

significativamente maior do que nos animais selvagens. No estudo histopatológico foi 

possível observar que no 7° e 14° dias de infecção, os rins dos animais deficientes exibiam 

números significativamente maiores de focos inflamatórios em comparação aos animais do 

tipo selvagem e um aumento da susceptibilidade à infecção estava associado a uma menor 

ativação de Th1 e citocinas Th17 por esplenócitos de camundongos deficientes em dectina-2. 

Os neutrófilos desta linhagem de camundongos também apresentava uma menor produção de 

ROS frente ao desafio com C. glabrata ou C. albicans opsonizadas (IFRIM et al., 2014).  

Receptores do tipo Toll (TLR) são expressos nas células dendríticas, 

macrófagos, neutrófilos, células epiteliais de mucosas e células endoteliais, exercendo uma 

função de PRRs, com um papel central na indução de resposta imunes inata, bem como o 

subsequente desenvolvimento da resposta imune adaptativa (KAWAI & AKIRA, 2007). 

Esses receptores são glicoproteínas integrais de membrana do tipo 1, que possuem homologia, 

em sua porção citoplasmática, aos receptores de interleucina-1 (IL-1), e diferem na região 

extracelular dos receptores de IL-1 por conter repetições ricas em leucina (LRR) cercadas por 

motivos ricos em cisteína. Os receptores de IL-1 contêm três domínios do tipo 

imunoglobulina (AKIRA & TAKEDA, 2004). Os diferentes membros da família TLR podem 

ser divididos em dois grupos, baseados em sua localização celular: TLR1, 2, 4, 5 e 6 são 
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expressos na membrana plasmática, enquanto os TLRs 3, 7, 8 e 9 estão localizados em 

compartimentos intracelulares (KASPERKOVITZ et al., 2011).  

Já foram descritos 10 genes responsáveis pela expressão de TLR em 

humanos e cada um reconhece um conjunto distinto de padrões moleculares que não são 

encontrados em células de vertebrados saudáveis. Esses padrões são característicos de 

microrganismos patogênicos em um dos estágios da infecção e são, frequentemente, 

chamados de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs). Os TLRs reconhecem 

padrões moleculares característicos de bactérias Gram negativas e Gram-positivas, fungos e 

vírus. (AKIRA & TAKEDA, 2004; KAISHO & AKIRA, 2006; KAWAI & AKIRA, 2007). 

TLR2 e TLR4 estão relacionados ao reconhecimento de moléculas de superfície de fungos, 

como polissacarídeos (MEIER et al., 2003; FIGUEIREDO et al., 2012; OLIVEIRA-

NASCIMENTO, MASSARI & WETZLER, 2012; ZHANG et al., 2013).  

Foi observado que ramnomananas derivadas de Pseudallescheria boydii são 

capazes de induzir a liberação de citocinas por macrófagos, envolvendo mecanismos de 

sinalização por TLR4. Essa indução foi atribuída aos terminais não redutores de ramnose, 

uma vez que, na ausência destas não há a produção de citocinas pelos macrófagos 

(FIGUEIREDO et al., 2012). Conídios deste mesmo fungo também são capazes de induzir a 

liberação de citocinas através da ativação de TLR4 (FIGUEIREDO et al., 2010).  

Quando microrganismos conseguem invadir um hospedeiro, células 

residentes como macrófagos, linfócitos e células Natural Killer (NK), secretam citocinas que 

transmitem sinais importantes para outras células do sistema imunológico, afetando o 

comportamento das células próximas que possuem receptores adequados a esses sinais. 

Diferentes citocinas produzem diversas respostas no organismo como, por exemplo, estimular 

o crescimento e diferenciação de linfócitos, ativar imunologicamente diferentes células 

efetoras, além de estimular o desenvolvimento de células hematopoiéticas (COMMINS, 

BORISH & STEINKE, 2010).  

As citocinas são divididas em diversas famílias estruturalmente diferentes, 

como a família das interleucinas (ILs), dos Interferons (INFs), entre outras. A IL-10 é 

conhecida como uma das citocinas anti-inflamatórias e imunossupressoras mais importantes, 

que apresenta grande influência sobre células monocíticas e fagocíticas influenciando na 

apresentação de antígenos, na liberação de mediadores imunes e na supressão da fagocitose. 
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Essa interleucina inibe a expressão de MHC de classe II, moléculas co-estimuladoras e a 

produção de IL-1β, IL-2, INF-γ e TNF-α, que são mediadores pró-inflamatórios (SABAT, 

2010). A IL-10 é também uma citocina produzida tardiamente, após os mediadores pró-

inflamatórios, por células Th2 e TCD8 ativadas, células B e monócitos. Deste modo, ela tem 

uma função de limitação, prevenindo uma resposta imune excessiva com possíveis danos 

colaterais, além de contribuir para a tolerância periférica durante persistência do antígeno 

(PARSLOW et al., 2004; SABAT et al., 2010).  

A IL-4 é secretada por células Th ativadas, mastócitos e por um subgrupo de 

células NK e está relacionada com outra citocina, a IL-13, pois são produzidas pelos mesmos 

tipos celulares e reguladas por mecanismos semelhantes. A IL-4 favorece o desenvolvimento 

das células Th2 e inibe o desenvolvimento e função de Th1, além de promover a atividade dos 

linfócitos T citotóxicos, o crescimento de mastócitos e de outras células hematopoéticas. Em 

macrófagos, é responsável pelo aumento na expressão de proteínas de MHC de classe II e, 

assim como a IL-10, inibe a síntese de citocinas pró-inflamatórias. Essa citocina também 

induz a produção de anticorpos IgE, pois estimula a troca da classe das imunoglobulinas para 

esse isotipo (PARSLOW et al., 2004; DYKEN & LOCKSLEY, 2013).  

Diferentemente da IL-4 e da IL-10, a citocina IL-12 possui funções pró-

inflamatórias, com capacidade para estimular a resistência inata e a diferenciação de TCD4+ 

em células do tipo Th1, assim como acentua as funções citotóxicas de células NK ativadas e 

linfócitos TCD8+, essenciais para a resistência a diferentes tipos de infecção (TRINCHIERI, 

2003). Essa citocina é secretada por macrófagos e células dendríticas, e estimula células NK e 

células T a produzirem IFN-γ que, consequentemente, estimula os mecanismos efetores dos 

macrófagos a destruírem os microrganismos fagocitados. (HAMZA, BARNETT & LI, 2010).  

O IFN-γ é uma citocina pró-inflamatória e a principal molécula ativadora de 

macrófagos, sendo produzidas por células NK, TCD4 e TCD8. É responsável pelo aumento 

da função microbicida dos macrófagos, estimulando a produção de óxido nítrico, de 

intermediários reativos do oxigênio, das IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α; promove a diferenciação 

de células TCD4 a células Th1, inibe a proliferação de células Th2 e ativa neutrófilos e 

células NK. Além disso, aumenta a expressão tanto de MHC de classe I, quanto o de classe II, 

e pode induzir a expressão de moléculas de MHC classe II em determinados tipos celulares 

que normalmente não as expressam. O INF-γ diminui a produção de IL-4 e 
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consequentemente, diminui a influência destas sobre as células B, diminuindo a produção de 

IgE e promovendo a de IgG2 (ROMANI, 2011; GOZALBO, MANEU & GIL, 2014).  

O desenvolvimento de uma resposta imune do tipo Th1 é importante para 

controlar com sucesso uma infecção por H. capsulatum. Como citado anteriormente, uma das 

funções da IL-12 é estimular e amplificar a resposta do tipo Th1 e a liberação de INF-γ. Uma 

das funções do IFN-γ é justamente a ativação dos fagócitos no local da infecção. Essa citocina 

inibe o crescimento intracelular de H. capsulatum, estimulando o macrófago a produzir óxido 

nítrico. Outro mecanismo pelo qual IFN-γ controla a replicação intracelular do fungo é, 

limitando a quantidade de ferro e de zinco acessível para H. capsulatum (KROETZ & 

DEEPE, 2012).  

As citocinas com funções anti-inflamatórias são importantes para evitar a 

exarcebação da inflamação e possíveis efeitos negativos gerados a partir disso. Tais citocinas, 

como IL-4 e IL-10 são importantes para controlar a resposta pró-inflamatória associada à 

infecção por H. capsulatum. Entretanto, sabe-se que a eliminação de H. capsulatum dos 

pulmões e do baço é mais rápida na ausência de IL-10. Já em relação a IL-4, esta prejudica a 

resolução da doença fúngica através da promoção de uma resposta Th2 e inibição da resposta 

do tipo Th1. Além disso, IL-4 ativa macrófagos com um fenótipo alternativo, o que é 

permissivo para o crescimento de fungos em seu interior. Nesse contexto, IL-4 pode promover 

a sobrevivência de agentes patogênicos intracelulares, em consequência da redução da 

produção de NO. Essa citocina é conhecida por regular a concentração intracelular de metais 

dentro dos macrófagos, incluindo cálcio, ferro e zinco. Já foi observado que uma 

concentração mais elevada de zinco após tratamento com IL-4 restaura parcialmente o 

crescimento de fungos (WINTERS et al., 2010; KROETZ & DEEPE, 2012).  
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1.7) Justificativa  

A incidência e a mortalidade causada por micoses sistêmicas vêm 

aumentando progressivamente, estando associada ao aumento do número de indivíduos com 

algum tipo de deficiência imunológica, seja em decorrência de um tratamento quimioterápico, 

diabetes, uso de medicamentos para controlar a rejeição de órgãos transplantados ou ainda por 

consequencia de doenças que causam imunossupressão, como por exemplo, a AIDS (PRADO 

et al., 2009; RAMOS-E-SILVA et al., 2012; MARTIN-IGUACEL et al., 2014). 

Concomitantemente, o número de cepas resistentes aos atuais antifúngicos também vem 

crescendo (VANDEPUTTE, FERRARI &. COSTE, 2012). Apesar da disponibilidade de 

agentes antifúngicos de amplo espectro, pacientes com moderada ou severa imunodeficiência, 

não respondem adequadamente a terapia medicamentosa (WHEAT et al., 1997). 

A taxa de mortalidade por H. capsulatum, por exemplo, é alta 

principalmente em pacientes portadores do HIV, conforme dados preliminares divulgados 

pelo Ministério da Saúde. Este dado epidemiológico revela a grande importância de 

aprofundar os estudos sobre este fungo. A dificuldade no tratamento destas infecções levou, 

nas últimas décadas, a uma intensa busca sobre os mecanismos de patogênese utilizados por 

fungos. Com base no acima exposto, torna-se necessário um melhor entendimento da 

estrutura e função das moléculas antigênicas localizadas na parede celular, sítio de interação 

do fungo com o hospedeiro, ou secretadas para o meio, demonstrando assim um possível 

envolvimento das mesmas nos mecanismos de interação do fungo com o sistema imunológico 

do hospedeiro. 
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2) Objetivos 

 

2.1) Objetivo geral 

O presente projeto tem como objetivo a caracterização da estrutura química 

primária de peptideogalactomananas extraídas da parede celular de dois diferentes isolados 

(humano e animal) de leveduras de Histoplasma capsulatum, para posterior análise da relação 

estrutura química com a patogênese e modulação da resposta imune em modelo murino de 

histoplasmose. 

 

2.2) Objetivos específicos 

 Extrair, purificar e caracterizar quimicamente peptidepolissacarídeos da 

parede celular de leveduras de Histoplasma capsulatum de isolados animal e humano.  

 Análise proteômica dos peptideopolissacarídeos extraídos da parede 

celular da fase leveduriforme de H. capsulatum de ambos isolados. 

 Identificar o clado e o quimiotípo ao qual pertence o isolado H. 

capsulatum M240/06. 

 Estudar o envolvimento dos peptideopolissacarídeos dos diferentes 

isolados, na interação das leveduras de H. capsulatum com linhagem celular de carcinoma de 

pulmão humano (A549) e macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6, através de 

experimentos de endocitose e fagocitose. 

 Correlacionar os peptideopolissacarídeos extraídos da parede celular 

dos diferentes isolados de H. capsulatum com a resposta imune celular, através da ativação 

das mesmas (produção de citocinas). 

 Avaliar a importancia das porções proteíca e carboidrato das pGMs na 

reatividade antigênica das moléculas. 
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3) Material e métodos 

3.1) Aspectos éticos 

Esse projeto foi aprovado pela comissão de ética no uso de animais (CEUA) 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), no dia 28 de abril de 2016, cujo protocolo está 

registrado sob n° 731 (Anexo 9.1). 

 

3.2) Microrganismos 

O fungo Histoplasma capsulatum, cepa M240/06, isolado de um morcego 

infectado, foi gentilmente cedido pela Dra Adelaide Galvão Dias do Laboratório de Zoonoses 

e Doenças Transmitidas por Vetores da Prefeitura do Município de São Paulo.  

Já a cepa Histoplasma capsulatum G217B (ATCC 26032) foi cedida pelo 

Dr. Allan Jefferson Guimarães, da Universidade Federal Fluminense. Originalmente, esta foi 

isolada de um paciente com histoplasmose, no estado norte americano da Louisiana. Como já 

visto na literatura, esta cepa pertence ao clado Nam II e ao quimiotipo I. 

Para obtenção das leveduras, o fungo foi mantido a 37 ºC, durante 7 dias, 

em um shacker a 100 RPM, em caldo Brain Heart Infusion (BHI, Acumedia) suplementado 

com cisteína 1%.  

Para a utilização nos testes, o fungo foi lavado com PBS, por 3 vezes, por 

meio de centrifugação (4000 rpm por 10 minutos). A determinação do número de células 

leveduriformes foi feita por contagem em câmara de Neubauer, em microscópio óptico com o 

aumento de 40 x. 

 

3.3) Obtenção de massa celular: 

H. capsulatum foi crescido em erlenmeyers de 500 mL com 200 mL de 

caldo BHI (Acumedia) suplementado com cisteína 1% (Inlab), sob agitação a 37ºC. Após sete 

dias, os fungos foram mortos com timerosal 0,02%. A suspensão ficou em repouso por 24 

horas, para posteriormente ser centrifugada (4000 rpm x 10 min.), lavada com água destilada 

e estocada a – 20ºC. 
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3.4) Extração do peptideopolissacarídeo bruto de parede celular: 

Os peptideopolissacarídeos foram extraídos a partir de células 

leveduriformes de H. capsulatum com tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 7.2), sob refluxo, 

durante 2 horas a 100 ºC (HAIDO et al., 1998). O sobrenadante foi separado por 

centrifugação (4000 rpm x 10 min.) e o resíduo celular lavado com o tampão fosfato e 

novamente centrifugado. Os extratos foram combinados e concentrados em um evaporador 

rotatório à vácuo (Heidolph – Laborota 4003 control, Germany), até um volume final de 100 

mL. A esse extrato foram adicionados três volumes de etanol, e a solução ficou em repouso, 

durante 18 horas a 4°C. O precipitado foi submetido a centrifugação, dissolvido em água 

destilada e dialisado por 72 horas contra água destilada. A solução foi liofilizada, resultando 

no peptideopolissacarídeo bruto proveniente da parede celular (Figura 11; HAIDO et al., 

1998). 

 

 

 

Figura 11: Representação esquemática da extração do peptideopolissacarídeo bruto e obtenção das frações 

purificadas dos diferentes isolados de Histoplasma capsulatum. Fr.: Fração. 
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3.5) Fracionamento com Cetavlon: 

O fracionamento foi realizado de acordo com Lloyd (1970), com algumas 

modificações. O extrato bruto foi diluído em água e uma solução aquosa de CETAVLON 5% 

foi adicionada e mantida a 37°C para permanecer solúvel. Após 18 horas, a solução foi 

centrifugada a 5000 rpm, seguida da adição de 50 mL de tetraborato de sódio e em pH 8,8 foi 

observado um precipitado formado pela peptideopolissacarídeo rico em manose (fração B). O 

precipitado foi dissolvido em ác. acético, dialisado e liofilizado para posteriores análises. 

 

3.6) Proteinase K: 

Em uma placa de ELISA foram adicionados 500 ng/poço de 

peptideogalactomananas de H. capsulatum M240/06 e incubadas com Proteinase K (500 

µg/mL; Sigma- Aldrich) em  solução 1% de SDS, por 1 hora a 4 ºC. Após lavagens com PBS, 

foi realizado teste de ELISA para observar a reatividade das moléculas frente ao soros de 

pacientes com histoplasmose. 

 

3.7) Oxidação com m- periodato de sódio: 

Para esse experimento, 4 mg dos peptideopolissacarídeos foram dissolvidos 

em uma solução aquosa de metaperiodato de sódio (NaIO4), na concentração de 50 mM a um 

volume final de 1 mL (HAIDO et al., 1998). Os tubos foram envoltos em papel alumínio e 

incubados por 18 horas a 4 ºC. A parada de reação foi realizada pela adição de quantidade 

equimolar de glicerol por 15 minutos, à temperatura ambiente, seguida de incubação com 

NaBH4, em quantidade também equimolar, a 4 ºC, por 2 horas. Posteriormente, as amostras 

foram dialisadas contra a água destilada por 48 horas e liofilizadas. 
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3.8) Métodos analíticos: 

O conteúdo de carboidratos totais foi determinado pelo método fenol-

sulfúrico (DUBOIS et al., 1956), utlizando uma solução padrão de manose, os açúcares 

aminados foram dosados de acordo com Rondle e Morgan (1955), e as proteínas foram 

quantificadas pelo método de Lowry e colaboradores (1951), utilizando albumina sérica 

bovina (BSA) como solução padrão. 

 

3.9) Caracterização dos açúcares componentes dos 

peptideopolissacarídeos de H. capsulatum: 

O peptideopolissacarídeo foi hidrolisado com ácido trifluoroacético 3 M, a 

100 °C por 3 horas. A solução foi reduzida com NaBH4 e acetilada com anidrido 

acético/piridina (1:1 v/v) a 100 oC/1h (SAWARDEKER et al, 1965). Os monossacarídeos 

foram identificados na forma de seus derivados hexacetilados por cromatografia a gás em 

coluna DB-225 (30 m x 0,25 mm, programada de 50ºC a 220ºC a 5ºC/min). Os picos eluídos 

da coluna foram fragmentados e analisados por um espectrômetro de massas de impacto de 

elétrons (70 eV) acoplado ao cromatógrafo a gás. 

 

3.9.1) Análise de metilação. 

Os peptidopolissacarídeos foram metilados pelo método de Ciucanu & 

Kerek (1984), com modificações feitas por Tischer e colaboradores (2002), e identificados 

por cromatografia líquido-gasosa acoplada a espectrometria de massa, segundo Sassaki e 

colaboradores (2005; Figura 12). 

Para a formação dos alditol- acetato parcialmente O-metilados, 5mg da 

amostra foram solubilizados em 1 mL de DMSO, e NaOH anidro pulverizado foi adicionado 

até a saturação. Adiçoes de 100μl de iodeto de metila (CH3I) foram feitas a cada 5 mim, 

durante 30 mim, agitando o material em vortex. O material foi deixado, em agitação, por 12 

horas à temperatura ambiente, para posteriormente, parar a reação com água gelada e 

neutralizar com ácido acético. Os derivados per-metilados foram extraídos com clorofórmio 

(CHCl3). 
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Após a evaporação do CHCl3 com N2, a amostra foi submetida ao processo 

de acetilação. O material foi hidrolisado com TFA 6M por 3 horas a 105 °C. Após essa etapa, 

o ácido foi evaporado em um rota-evaporador e a amostra foi ressuspendida em 1 mL de 

NaOH 0,5M, acrescentado-se, em seguida, 10 mg de boroidreto de sódio (NaBH4). Após uma 

hora, o material foi neutralizado com ácido acético, evaporado em um rota-evaporador e 

ressuspendido em 1 mL de metanol. Após a evaporação do mesmo, adicionou-se anidrido 

acético/piridina (1:1 v/v), seguida de reação por uma hora. Posteriormente, a reação foi parada 

com 2 volumes de água destilada, o material extraído com CHCl3 e, após uma passagem em 

uma coluna de sulfato de sódio, a parte aquosa foi desprezada e a solução injetada no CG-MS. 

 

Figura 12: Etapas da formação dos derivados alditol – acetatos parcialmente metilados. 1. Metilação dos 

peptidopolissacarídeos com CH3I, substituindo as hidroxilas livres por grupamento metil. 2. Hidrólise ácida com 

TFA 6M para o rompimento das ligações glicosídicas. 3. Redução com NaBH4 para a abertura do anel e 

acetilação para entrada de grupamento acetil nas novas hidroxilas livres formadas pela abertura do anel, e a 

volatilização com piridina: anidrido acético para obtenção dos alditol – acetatos parcialmente metilados que 

foram analisados por Cromatografia Líquido-Gasosa acoplada a Espectrometria de Massa. 

1 

2 

3 
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3.9.2) Ionização por electrospray acoplado a espectrometria de massas 

(ESI-MS): 

ESI-MS da fração carboidrato foi realizada usando um espectrômetro 

Micromass Quattro LC (Micromass, Manchester, UK). As amostras foram dissolvidas em 

H2O e aplicadas em um fluxo de 10 μl/min. A voltagem do cone foi de 88V e do capilar e 

extrator, 3,64kV e 2V respectivamente. As análises foram realizadas no modo +ve e scanning 

de 150 à 1200 m/z. M/S foi obtido através do uso de energia de colisão de 139,9 eV (SOUZA 

et al., 2007). 

 

3.9.3) Ressonância Magnética Nuclear: 

O conteúdo de carboidratos dos peptideopolissacarídeos foi analisado por 

Ressonância Magnética Nuclear, de 13C, e HSQC e os espectros foram obtidos em um 

equipamento DRX Avance III (Bruker, Rheinstetten, Germany), a 400 MHz em relação ao 1H 

e a 100.6 MHz em relação ao 13C. As análises foram realizadas em D2O (99,8%) a 70 °C e os 

espectros expressos em partes por milhão (ppm) em relação aos padrões externos de acetona 

(30.2 δ e 2.224 δ para sinais de 13C e 1H respectivamente). Os espectros de 13C e HSQC foram 

obtidos de acordo com o manual Bruker. 

 

 3.10) Análise proteômica  

A preparação de amostras de proteínas para análise de espectrometria de 

massa foi realizada de acordo com protocolos descritos por Stone & Williams (1996). 

Inicialmente, 100 μg de pGMs foram secos em "speed vac" (Eppendorf), dissolvidos em 20 

µL de solução de ureia 7 M + tioureia 2 M / HEPES 1 M, na proporção 10:1. As amostras 

foram reduzidas através da adição de 2,2 µL de 1,4-ditiotreitol 100 mM e incubadas a 30ºC 

durante 1 h. Posteriormente, adicionou-se 2,5 μL de iodoacetamida 400 mM e as amostras 

foram incubadas durante 30 min no escuro à temperatura ambiente. Foi adicionado um 

volume de 175 μL de água compatível com MS (Tedia Corporation) para diluir a ureia e a 

tioureia, e tripsina (Promega) diluída em ácido acético foi adicionada a uma concentração 

final de 0,1 μg/μL. As amostras foram incubadas 18h a 37ºC. Em seguida, adicionou-se 2 μl 

de ácido trifluoroacético (TFA) a 10% a uma concentração final de 0,1%, e as amostras foram 
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limpas com uma coluna Ultra Micro Spin (Harvard Apparatus). Após a secagem das amostras 

em speedvac, os peptideos trípticos foram novamente solubilizados em 10 μL de a TFA 0,1% 

e a mistura (4 μL) foi eluida em uma coluna de 15 cm x 75 μm, empacotada com 3 μm de 

ReproSil Resina C18 (Dr. Maisch GmbH) utilizando o sistema de cromatografia nano-líquido 

NanoLC-Ultra (Eksigent Technologies). Os peptídeos foram primeiro eluídos em uma coluna 

de separação (20 × 0,2 mm) empacotada com partículas Reprosil-Pur 120 C18-AQ 5 μm (Dr. 

Maish, Alemanha). Após 4 min de lavagem com o solvente A [H2O: acetonitrilo (95: 5, v / 

v), 0,1% (v / v) de ácido fórmico (FA)] foram eluídos durante o gradiente numa coluna de 150 

x 0,075 mm empacotada com C18 Reprosil Gold 300 partículas de 3 μm (Dr. Maish) a um 

fluxo de 300 nL min-1. O gradiente foi 5-35% do solvente B [H2O: acetonitrilo (5:95, v / v), 

0,1% (v / v) FA] durante 110 min, 35-95% de B durante 20 min e 90% de B para 10 min; O 

equilíbrio foi realizado durante 20 minutos a 5% B. O ciclo DDA de espectrometria de massa 

consistiu em uma pesquisa de varredura adquirida em um µscan dentro da faixa de m/z 300-

1800 na resolução de massa alvo de 60.000 FWHM (largura total a meio máximo) e valor 

alvo de íons 1E06. O exame foi seguido pela fragmentação MS/MS dos dez maiores 

precursores carregados com múltiplas cargas. Os Spectra foram adquiridos em um μscan com 

a energia de colisão normalizada de 35% e o valor alvo de iões 1E04 na armadilha de íons 

linear (limiar de seleção de íons 400 contagens, largura de isolamento de íons precursores 4 

a.m.u.). O parâmetro de ativação q = 0,25 e o tempo de ativação de 30 ms foram aplicados. Os 

precursores anteriormente fragmentados foram excluídos dinamicamente durante 90s. Os 

dados foram adquiridos usando o software Xcalibur (versão 2.0, Thermo).  

Os espectros MS / MS foram processados no PattrernLab para o software 

Proteomics v.4.0 (PMID: 2658470-Computacional Proteomics-Fiocruz). A correspondência 

de sequências de peptídeos (PSM) foi realizada usando o algoritmo Comet (PMID: 

23148064).     

 

3.11) Extração de DNA 

A extração do DNA das cepas de H. capsulatum foram feitas a partir do Fast 

DNA Spin Kit. A quantificação do DNA extraído foi realizada em Nanodrop 2000.  
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3.12) Determinação filogenética da cepa  H. capsulatum M240/06 

A classificação filogenética (MLST) do isolado M240/06 foi realizada com 

seqüências parciais de DNA de quatro genes nucleares: fator ADP-ribosilação (arf), precursor 

do antígeno H (H-anti), delta-9 ácido graxo desaturase (ole1) e alfa -tubulina (tub1) usando 

100 ng de um molde genômico de DNA (KASUGA et al., 1999). 

Primeiramente, as misturas de reacão de PCR foram compostas por 0,45 

mM de cada iniciador, 1,0 U de Taq platinum DNA polymerase (Invitrogen), tampão de PCR 

(1x), MgCl2 1,5 mM, KCl 50 mM e DNTPs 0,2 mM num volume final de 50ul. A ciclagem de 

PCR foi seguida por 32 ciclos de desnaturação de DNA por 15 s a 94 °C, anelamento por 30 

s, e extensão por 1 min a 72 °C, seguido por uma extensão final por 5 min a 72 °C. A 

temperatura de anelamento foi ajustada para 65 °C no primeiro ciclo e reduzida a 0,7 °C por 

ciclo para os próximos 12 ciclos com a temperatura de anelamento de 56 °C para os 20 ciclos 

restantes (KASUGA et al., 1999). 

As seqüências parciais obtidas dos quatro genes citados foram sequenciadas 

pelo método de Sanger e analisadas no software Sequencher (versão 4.9 - Genes Code 

Corporation). Os fragmentos parciais foram concatenados manualmente, gerando uma 

seqüência final com 1569 pb. A sequência final foi alinhada utilizando o algoritmo Muscle 

com sequências representativas de cada espécie filogenética de H. capsulatum previamente 

descrita (TEIXEIRA et al, 2016). Análises filogenéticas foram conduzidas pela estimativa de 

máxima verossimilhança (MLE), a árvore MLE foi inferida e o apoio da ramificação foi 

inferido por 1000 pseudoreplicados bootstrap. Ambas as análises foram realizadas dentro do 

software MEGAX. 

 

3.13) Avaliação da presença de α- glucanas na parede celular 

Para investigar a presença de alfa glucanas na parede celular dos isolados 

estudados, foram colocadas 106 células leveduriformes dos isolados de H. capsulatum por 

poço, em uma placa de 96 poços. Esses isolados foram previamente fixados com 4% de 

paraformaldeido.  

Através do método de ELISA, utilizando o anticorpo anti – α (1-3) glucana 

(MOPC 104E; Sigma Aldrich), foi determinado a quantidade de α (1-3) glucana presente na 

parede celular dos isolados de H. capsulatum. A leitura da placa foi realizada em 405 nm. 
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3.14) Imunorreatividade entre as pGMs extraidas de H. 

capsulatum e soros de pacientes com histoplasmose. 

“Pool” de soros humanos contra células totais de H. capsulatum foram 

utilizados neste estudo, a fim de verificar similaridades antigênicas entre pGMs de H. 

capsulatum, de ambos os isolados. Eles são analisados por ELISA direto (HORNBECK, 

2015). Os poços das placas de microtitulação de polivinil de fundo plano (Falcon-Becton & 

Dickinson, Franklin Lakes, NJ) foram revestidos com 100 µL de uma solução a 5 µg/mL de 

pGM extraída da parede celular de H. capsulatum e mantida por 1 h a 37 ° C . Após lavagem 

das placas com solução salina tamponada com fosfato a 0,05% - Tween 20, os locais não 

específicos foram bloqueados pela adição de BSA a 2% em solução salina tamponada com 

fosfato a 0,05% - Tween 20. Soro imune humano com diluição de 1:50 a 1: 12800 em tampão 

de bloqueio (100 µL) foram adicionados aos poços. A ligação do anticorpo foi medida 

utilizando, anticorpos anti- IgG humano de cabra conjugados com peroxidase de rábano 

silvestre (Sigma). Cada etapa foi seguida de incubações a 37 ° C por 1 h e lavagem com 

solução salina tamponada com fosfato a 0,05% - Tween 20. O substrato utilizado foi O-

fenilenodiamina (0,4 mg/mL) e H2O2 (0,4 µL/mL) em Tampão citrato de sódio 0,01 M, pH 

5,0. A reação enzimática foi medida na absorvância de 490 nm usando um leitor de 

microplacas automatizado (BioRad ELISA Reader) 20 min após o término da reação com 50 

µL de H2SO4 a 1,5 M. As pGMs de H. capsulatum após oxidação com m-periodato e 

tratamento com proteinase K foram testados por ELISA como descrito acima. 

 

3.15) Ensaios de fagocitose, endocitose e atividade fungicida: 

3.15.1) Ensaio de fagocitose com macrófagos:  

Camundongos foram estimulados pela injeção de 1 mL de tioglicolato 3% 

estéril por via intraperitoneal. Três dias após a injeção, os macrófagos foram coletados da 

cavidade peritoneal com RPMI 1640 gelado, centrifugados (10min a 1350rpm), contados em 

câmara de Neubauer, e plaqueados em placas de 24 poços (5x105) com 200 µL de meio RPMI 

1640 suplementado com 10% de SFB inativado por calor. 

A placa foi incubada a 37 °C em atmosfera de 5% de CO2 por 18 horas. 

Após esse período, os poços foram lavados com PBS e a eles foram adicionados 200 μL das 

respectivas pGMs dos isolados de H. capsulatum, nas concentrações de 50 e 25 μg/mL, para 
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posterior incubação a 37°C na presença de 5% CO2. Após 30 minutos, foram adicionados aos 

poços, 2,5 x 106 células leveduriformes dos respectivos isolados de H. capsulatum, na 

proporção de 5 leveduras/macrófago. A placa foi incubada durante 2 horas em estufa a 37º C 

e 5% CO2 e ao final desse período, as lamínulas foram lavadas 3 vezes com RPMI e PBS para 

a remoção das leveduras não internalizadas, seguida pela fixação em solução de Bouin 

(solução saturada de ácido pícrico/formalina 40%/ácido acético glacial 5% - 15:5:1, v/v/v), 

mais lavagem com etanol 70% e coloração com Giemsa por 15 minutos à temperatura 

ambiente.  

Após a coloração, as lamínulas foram imersas em água destilada por 10 

segundos e, em água destilada com ácido acético (500:1 v/v) pelo mesmo período de tempo e, 

em seguida, secas a temperatura ambiente, para a desidratação sequencial em acetona 

absoluta, acetona/xilol (70:30), acetona/ xilol (50:50), acetona/xilol (30:70) e xilol absoluto. 

A montagem das lamínulas foi realizada com Entelan em lâminas de vidro, para posterior 

análise do índice fagocítico em microscópio óptico convencional em objetiva de imersão 

(100x) (TABORDA & CASADEVALL, 2001). 

 

3.15.2) Ensaio de endocitose 

Uma monocamada da cultura de células A549 (linhagem celular humana de 

carcinoma de pulmão) foi obtida através do plaqueamento de 2,5 x 105 células em 200 μl de 

meio DMEN, em placas de 24 poços. As placas foram submetidas às mesmas condições que a 

fagocitose.  

 

3.16) Experimentação “in vivo”:  

Os experimentos “in vivo” serão realizados com camundongos C57BL/6, 

machos, entre 6 a 8 semanas de idade, obtidos do biotério de criação do Núcleo de Animais de 

Laboratório da UFF, sendo que os grupos serão compostos por 6 animais.  

 

3.16.1) Imunização dos camundongos com o peptideopolissacarídeo: 

Para os experimentos "in vivo", os camundongos C57BL/6 foram 

imunizados com 200 µg da pGM de H. capsulatum M240/06 ou G217B. Animais controle 
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foram imunizados com PBS. As imunizações serão realizadas por via subcutânea. Após 3 

dias, os animais foram eutanasiado e seus baços removidos para análise de citocinas.  

 

3.17) Detecção e quantificação de citocinas 

  Camundongos imunizados como especificado anteriormente foram 

eutanasiados em 3 dias. O baço foi removido e homogeneizado na presença de inibidores de 

protease (Roche) diluídos em PBS. A detecção de diferentes citocinas IL-1, IL-10, IFN-γ e 

TNF-α foram realizados conforme instruções fornecidas pelo fabricante (Duo Set ELISA kit 

R&D Systems; BD OptEIA ELISA Set). 

 

3.18) Análise Estatística: 

Os dados foram apresentados como media dos valores ± SEM e foram 

comparados usando teste one-way ANOVA comparações múltiplas utilizando o teste Turkey 

(Turkey post-test). O teste T-Student com correção de Welch foi usado para comparação de 2 

grupos. O programa GraphPad 5.0 foi usado para fazer as análises. Os valores de P foram 

considerados significativos quando p<0.05.  
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4) Resultados 

 

Parte I: Definição do clado e quimiotipo do isolado H. capsulatum 

M240/06. 

 

4.1) Classificação filogenética do isolado M240/06 

4.1.1) Extração de DNA 

A extração de DNA das células leveduriformes de H. capsulatum foi feita a 

partir do FastDNA spin kit (MP Biomedicals, Solon, OH – EUA) e a visualização do DNA 

extraido foi feito por eletroforese  (Figura 13). 

 

 

 L1       L2 

Figura 13: Visualização, por eletroforese, do DNA extraído de células 

leveduriformes de H. capsulatum M240/06 (L1) e G217B (L2). 
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4.1.2) Determinação fiogenética do clado do isolado H. capsulatum 

M240/06. 

Após  a amplificação, por PCR, dos quatro genes selecionados, as 

sequências de DNA foram então determinadas. A partir disso, foi determinado, que o isolado 

M240/06, se encaixa no clado Lam B1 (Figura 14). 

 

M240/06 

Figura 14: Árvore filogenética de isolados de Histoplasma capsulatum. Em destaque cinza, o isolado  

M240/06, classificado como clado Lam B1. O círculo laranja tracejado, destaca o clado pertencente do 

isolado Humano G217B. 



70 

 

4.2) Determinação do quimiotipo do clado do isolado H. capsulatum 

M240/06. 

Com o objetivo de observar a presença de α-glucana na parede celular de 

ambos os isolados de H. capsulatum, foi realizado um ELISA direto utilizando um anticorpo 

monoclonal anti α-glucana MOPC 104E.  

Como já descrito na literatura, o isolado humano de referência G217B 

apresenta uma quantidade reduzida de α - glucana (EDWARDS et al, 2013; SEPÚLVEDA, 

WILLIAMS & GOLDMAN, 2014). No entanto, nunca foi demonstrado a presença ou 

ausência de α -glucana do isolado M240/06, obtido do fígado de um morcego da cidade de 

São Paulo. Como pode-se observar na figura 15, ambos os isolados apresentam o mesmo 

perfil de reatividade. Portanto, pode-se concluir que o isolado M240/06, também apresenta 

uma exposição reduzida de α-glucana, quando comparado com outros isolados já descritos 

(KLIMPEL & GOLDMAN, 1988; EDWARDS, ALORE, & RAPPLEYE, 2011). 
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Figura 15: Reatividade do anticorpo monoclonal anti α- glucana com a parede celular de leveduras de ambos 

isolados de H. capsulatum. 



71 

 

Parte II: Caracterização química e estrutural dos 

peptideopolissacarideos 

 

4.3) Rendimentos das extrações do peptideopolissacarídeo bruto e da 

purificação das pGMs: 

Para a extração, foram utilizados aproximadamente 92 gramas de massa 

celular de leveduras de H. capsulatum M240/06 e, 22 gramas da cepa G217B. Ao final da 

liofilização, foram obtidos 780,1 mg e 285,4 mg, de peptideopolissacarídeo bruto das cepas 

citadas, respectivamente. Os rendimentos aproximados destas extrações foram de 0,85% e 

1,3%. 

Para a o fracionamento e purificação por CETAVLON do 

peptideopolissacarídeo bruto, e consequentemente, obtenção da fração B, foi utilizados 100 

mg de peptideopolissacarídeos de ambas as cepas. Ao final da liofilização, foram obtidos 21,8 

mg e 19,1 mg das cepas M240/06 e G217B, respectivamente. 

 

4.4) Métodos analíticos 

A quantificação de carboidratos, açúcares aminados e proteínas totais das 

frações B, obtidas após fracionamento por CETAVLON do peptideopolissacarídeo bruto, 

provenientes das cepas de H. capsulatum, foi realizada através do método fenol-sulfúrico, 

método de Rondle & Morgan e Lowry, respectivamente. Ambas as amostras apresentaram 

porcentagem de carboidratos totais semelhantes: a fração B obtida de H. capsulatum M240/06 

apresentou aproximadamente 48 %, enquanto a fração B de H. capsulatum de G217B, cerca 

de 41,3 %. Enquanto o isolado animal apresentou 1,5 % de açúcares aminados, o isolado 

humano apresentou 2,3%. A dosagem de proteína detectou a presença de 24,0% e 21,7 %, 

respectivamente, como demonstrado na Tabela 1.  

 

 

 



72 

 

Tabela 1:Conteúdo de carboidratos totais e proteínas das frações B de H. capsulatum M240/06 e G217B. 

 Carboidratos totais 

(%) 

Açúcares 

aminados (%) 

Proteínas (%) 

M240/06 48,0 1,5 24,0 

G217B 41,3 2,3 21,7 

 

 

4.5) Caracterização parcial da estrutura química dos 

peptideopolissacarideos de H. capsulatum 

As análises da composição de monossacarídeos dos peptideopolissacarídeos 

dos isolados de H. capsulatum foram realizadas em colaboração com o Prof. Paulo Antônio 

de Souza Mourão e do Dr. Gustavo Ramalho Cardoso dos Santos do Instituto de Bioquímica 

Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os peptideopolissacarídeos foram 

submetidos a metilação e a análise, por GC-MS, dos derivados alditóis acetatos parcialmente 

O-metilados. O isolado M240/06 apresenta peptideopolissacarídeos com uma complexa 

estrutura contendo 22% de unidades 2,3,4,6-tetra-Me-galactose, 8% de unidades 2,3,5,6-tetra-

Me-manose, 22% de unidades  3,4,6-tri-Me-manose, 27% de unidades 2,3,4-tri-Me-manose e 

21% de unidades 3,4-di-Me-manose (tabela 2).  

 

Tabela 2: GC-MS dos alditóis acetato parcialmente metilados das galactomananas extraídas da parede celular de 

H. capsulatum M240/06  

 

 
Rta 

 

pGM (CW) 

Mol% 

Content 

Ligação glicosidica OMe alditol acetato 

31.5 20 Manp-(1→ 2,3,5,6-Me4Man 

31.8 14 Galf-(1→  2,3,4,6-Me4Gal 

35.9 22 →2)-Manp-(1→ 3,4,6-Me3Man 

37.5 23 →6)-Manp-(1→ 2,3,4-Me3Man 

42.0 21 →2,6)-Manp-(1→ 3,4-Me2Man 
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A solução foi, em seguida, evaporada, reduzida com NaBH4 e acetilada com 

anidrido acético, resultando nos seus derivados alditóis acetato. A análise dos seus derivados 

hexacetilados, por cromatografia gasosa, identificou majoritamente manose e galactose na 

razão molar 80:20, sugerindo a presença de galactomananas na parede celular de leveduras de 

H. capsulatum de ambos os isolados (Figura 16). 

 

 

Na análise por Ressonância Magnética Nuclear, da porção carboidrato dos 

peptideopolissacarídeos dos diferentes isolados, foi observado, nos espectros unidimensionais 

de C13 e H1, um grande número de sinais sobrepostos que só puderam ser elucidados com a 

análise e interpretação dos espectros bidimensionais de COSY, TOCSY e HSQC. A análise 

da região anomérica dos espectros HSQC (H/C) demonstrou a presença de seis sinais 

predominantes, 5.22/108.10, 5.05/103.10, 5.05/101.25, 5.04/103.11, 5.12/99.41e 4.91/100.52 

(denominados unidades A1, B1, C1, D1, E1 e F1 respectivamente; Tabela 3).  Através dos 

espectros de COSY e TOCSY assinalamos a maioria dos deslocamentos químicos de H com 

seus respectivos sistemas de spins (dados não mostrados).   

Analisando os espectros de HSQC's (Figura 17A e B) observamos 

deslocamentos químicos típicos de β-galactofuranose (anomérico de A1 em 5.30/108.10), 

Figura 16: Perfil cromatográfico, após análise por GC, do peptideopolissarídeo purificado de H. capsulatum 

M240/06. Em vermelho, o padrão de monossacarídeos e em preto, os monossacarídeos encontrados na amostra. 

No cromatograma acima, foi observado a presença majoritária de manose e galactose. 
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assim como os sinais de B1 e D1, C13 a 103.10 ppm, serem típicos de α-manopiranoses. 

Baseado na análise dos derivados metilados (unidade 5) e no artigo de Ahrazem e 

colaboradores (2003), concluímos que o sinal a 5.12/99.41 (E1) é caracteristico de uma 

manopiranose substituída na posição 2 e 6, tais substituições foram confirmadas devido ao 

deslocamento ~6ppm do C13 de E2 e E6 (79.61 e 66.71 respectivamente) quando comparados 

ao deslocamento de manose não substituída (B2 - 71.00 e B6 - 61.90). Baseado nos 

deslocamentos químicos do sistema de spins de C e no artigo de Ahrazem e colaboradores 

(2003), atribuímos esse sinal a α-galactofuranose terminal. A interpretação completa dos 

deslocamentos químicos do sinal F foi comprometida,  em decorrência da impossibilidade de 

observar todo seu sistema de spins nos espectros 2D’s. Entretanto, observamos que o sinal de 

F2 (4.03/79.6 ppm) possui deslocamento químico semelhante ao de E2 e baseada na análise 

de metilação, a unidade 3 corresponde a manose substituída na posição 2, nos levando a 

concluir que se tratava da manose 2-substituída. 

Em relação aos espectros do isolado de H. capsulatum G217B (Figura 

17B), podemos observar os mesmos sinais presentes no espectro de HSQC de H. capsulatum 

M240/06. Entretanto, o primeiro apresenta quatro sinais a mais, ainda não caracterizados. 

Porém, de acordo com as posições dos sinais, sabemos que os dois isolados apresentam a 

mesma cadeia principal, se diferenciando nas cadeias laterais.  

 

Tabela 3: Correlação entre os núcleos de 13C e 1H encontrados no HSQC de pGMs de H. capsulatum. 

Unidade A B C D E F 

Estrutura 

Proposta 

β-Galf1→ α-Manp1→ α-Galf1→ →6-α-

Manp1→ 

→2,6-α-

Manp1→ 

→2-α-

Manp1→ 

H1/C1 5.22/108.1 5.05/103.1 5.05/101.2 5.05/103.1 5.12/99.4 4.91/100.5 

H2/C2 4.15/82.2 4.08/71.0 4.16/77.4 4.08/70.8 4.05/79.6 4.04/79.6 

H3/C3 4.10/77.6 3.85/71.5 4.25/75.2 3.83/71.6 3.94/71.7 4.01/71.2 

H4/C4 4.08/83.7 3.68/67.7 3.84/82.1 3.82/67.6 3.83/67.7 - 

H5/C5 3,84/71.6 3.76/74.18 3.80/72.3 - 3.83/71.7 - 

H6'/C6' 3.72/63.6 3.90/61.9 3.63/63.7 3.74/66.9 3.72/66.7 - 

H6''/C6'' 3.64/63.6 3.78/61.9 3.72/63.7 4.06/66.9 4.02/66.7 - 
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Analisando os resultados obtidos por GC-MS, análise de metilação e RMN 

unidimensional e bidimensional observamos que, os peptideopolissacarídeos purificados da 

parede celular de levedura de ambos os isolados de H. capsulatum  consiste de uma 

peptideogalactomanana (pGM) com cadeia principal α-D-Manp (1→6) ligadas, e em 

M240/06, são substituídas em O-2 pelas cadeias laterais contendo α-D-Manp (1→2) ligadas, 

apresentando uma unidade terminal de α-D-Galf ou β-D-Galf  ligada ao carbono 6 da α-D-

Manp da cadeia lateral (Figura 18). 

Figura 17: Correlação heteronuclear quantum simples (HSQC) dos isolados M240/06 (A) e G217B (B). Em 

destaque, no quadrado laranja, quatro sinais presentes apenas no isolado G217B. 

Figura 18: Estrutura química sugerida da peptideogalactomanana do isolado de H. capsulatum M240/06. Em 

destaque laranja, a cadeia principal do isolado H. capsulatum G217B. 
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4.6) Análise proteômica das peptideogalactomananas dos isolados de H. 

capsulatum M240/06 e G217B. 

Através da análise proteômica, das pGMs extraídas da parede celular das 

leveduras de  ambos os isolados, foram identificadas 464 proteínas (Anexo 9.2). Destas, 231 

foram identificadas exclusivamente no isolado M240/06, e 61 proteínas no isolado G217B. 

Comparando as duas pGMs de forma isoladas, há 172 proteínas comuns entre elas (Figura 

19). Uma vez identificadas, as proteínas foram agrupadas de acordo com sua localização 

celular. Todas as proteínas foram distribuídas em 6 grupos, dentro dos principais grupos 

funcionais de acordo exclusivamente ao seu envolvimento nos processos celulares: 

Componente celular, organela, membrana, complexo contendo proteínas ou macromoléculas 

complexas e outros (nucleóides, componente de virions e complexo supramolecular). 

Das 403 proteínas identificadas no extrato de pGMs do isolado H. 

capsulatum M240/06, observamos uma maior quantidade de proteínas provenientes de 

componente celular (39%), seguidos de organela (28%), complexo contendo proteínas (20%), 

membrana (11%) e outros (2%; Figura 20A).  

Já em relação as proteínas identificadas nas pGMs do isolado H. capsulatum 

G217B, encontramos um perfil semelhante ao outro isolado estudado, onde a maior 

quantidade de proteínas também é proveniente de componente celular (39%), seguidos de 

Figura 19: Diagrama de Venn, após análise proeteômica, comparando a quantidade de proteínas dos isolados 

de H. capsulatum.  Em laranja, o perfil proteico das pGMs observado apenas em H. capsulatum M240/06. Em 

azul, as proteínas encontradas apenas em H. capsulatum G217B. Na interseção, são as proteínas comuns aos 

dois isolados. 
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organela (30%), macromoléculas complexas (18%), membrana (12%) e outros (1%; Figura 

20B).  

A 

B 

Figura 20: Proteínas agrupadas de acordo com seu componente celular dos isolados M240/06 

(A) e G217B (B). 
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Das proteínas presentes, observamos que há um predomínio de proteínas 

com o peso molecular até 50 kDa, em ambos os isolados (cerca de 70% das proteínas estão 

nessa faixa; Figura 21A e B), havendo uma diminuição progressiva do número de proteínas a 

medida que aumenta o peso molecular. 
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Figura 21: Relação entre o porcentual de proteínas isoladas e a massa molecular, em H. 

capsulatum M240/06 (A) e G217B (B). 
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Parte III: Reatividade antigênica e interação imunologica 

 

4.7) Reatividade imunológica das peptideogalactomananas extraídas 

dos diferentes isolados de H. capsulatum. 

Para comparar a reatividade antigênica das diferentes pGMs, foram 

realizados testes imunoquímicos com soros de pacientes com histoplasmose, provenientes do 

Laboratório de Imunodiagnóstico de Micoses – Fiocruz, cedidos gentilmente pelo Dr. Mauro 

de Medeiros Muniz.  

Como observado na figura 22, a pGM extraída da parede celular de H. 

capsulatum, isolado animal M240/06, apresentou maior reatividade frente ao pool de soros 

dos pacientes com histoplasmose, quando comparada com a reatividade da pGM do isolado 

humano G217B.  
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Figura 22: Reatividade do pool de soros de pacientes com histoplasmose, frente as moléculas de pGMs extraídas 

de ambos os isolados de H. capsulatum. 
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4.7.1) Reatividade cruzada de pGMs isoladas da parede celular de 

H. capsulatum M240/06 e Cladosporium resinae. 

Já foi descrito na literatura que, vários fungos contem unidades de 

galactofuranose e manose na composição dos peptideopolisasacarídeos presentes na parede 

celular (MARINO, RINFLERCH & DE LEDERKREMER, 2017). Com o objetivo de 

observar uma possível reatividade cruzada entre pGMs de diferentes espécies fúngicas, 

testamos a similaridade antigênica da galactomanana de H. capsulatum M240/06 utilizando o 

pool de soros de pacientes com histoplasmose e soro de coelho anti-células totais de C. 

resinae. Observou-se que a reatividade dos soros de pacientes anti - H. capsulatum (soro 

homólogo) com a pGM de H. capsulatum foi maior quando comparada com a reatividade da 

pGM com o soro hiperimune de coelho anti- C. resinae. (Figura 23). 

 

Figura 23: Diferenças na reatividade dos soros α- H. capsulatum e α- C. resinae frente as moléculas de 

peptideogalactomananas de H. capsulatum M240/06. 
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4.7.2) Importância das porções proteica e carboidrato da pGM na 

reatividade antigênica. 

As peptideogalactomananas presentes na parede celular de leveduras de H. 

capsulatum são compostas por uma porção proteica e uma porção carboidrato. Na literatura, 

já foi demonstrado com outras espécies fúngicas, que ambas as porções tem sua importância 

na reatividade com soros homólogos (CALIXTO et al., 2010; LOPES et al., 2010). 

Para demonstrar a importância de cada um dos epítopos (carboidrato e 

proteína) presentes na molécula de pGM, foi realizado um ELISA utilizando as moléculas 

tratadas com m-periodato de sódio e proteinase K.  

 

Figura 24: Importância das porções carboidrato e proteica na reatividade das peptideogalactomananas de H. 

capsulatum M240/06 (A) e G217B (B) com soro de pacientes com histoplasmose 

 

Como observado na figura 24 A e B, a molécula tratada com proteínase K, 

que teve a sua porção proteica hidrolisada e sua porção carboidrato preservada, apresentou 

uma diminuição da reatividade quando comparada a pGM intacta de aproximadamente 20% 

no isolado M240/06 e 10% no G217B, na primeira diluição. Porém, quando o pool de soros 

de pacientes foi testado frente a molécula tratada com m- periodato de sódio (onde ocorreu a 

quebra das ligações entre as hidroxilas viscinais da porção carboidrato), foi observada uma 

diminuição de mais de 90% da reatividade com a pGM do isolado M240/06 e 

aproximadamente 80% da reatividade com a pGM de G217B, também na respectiva diluição. 

Portanto, as duas porções são responsáveis pelo reconhecimento da 

molécula pelos anticorpos presentes no soro de indivíduos com histoplasmose. Porém, a 
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porção carboidrato parece ter um papel majoritário na reatividade antigênica da molécula do 

que a porção proteica. 

 

4.7.3) Papel das pGMs na Diminuição dos indices de 

fagocitose e endocitose de H. capsulatum. 

H. capsulatum é um parasita intracelular facultativo, sendo assim, nesse 

estudo foram observadas, durante 2 horas, as interações das leveduras de ambos os isolados 

de H. capsulatum com células A549 (linhagem celular de carcinoma de pulmão) e macrófagos 

peritoneais de camundongos C57BL/6, a fim de determinar, para os ensaios de endocitose, a 

melhor proporção entre levedura/células. As proporções utilizadas foram 1:1, 3:1 e 5:1 

(levedura/célula). De acordo com o resultado obtido (Figura 25 A e B), a proporção escolhida 

para ser utilizada nos experimentos posteriores de endocitose e fagocitose foi de 5:1. 
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Figura 25: Índice de endocitose (A) e fagocitose (B)  dos isolados M240/06 e G217B, para avaliação da melhor 

proporção levedura/célula 

 

Após a determinação da proporção entre leveduras/células, foi investigada a 

importância das pGMs de H. capsulatum no reconhecimento do fungo por estas células.  

Os resultados obtidos indicaram uma diminuição no índice endocítico das 

leveduras de H. capsulatum de ambos os isolados, quando as pGMs dos mesmos, nas 

concentrações de 25 e 50 µg/mL,  foram previamente incubadas com as células A549. 

Entretanto, só foi observada diferenças significativas, entre as concentrações, isso é, uma 

diminuição dose dependente, no isolado de H. capsulatum G217B (Figura 26A).  
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Em relação, ao ensaio de fagocitose, foi visto que, há a diminuição da 

internalização das leveduras de H. capsulatum, de ambos os isolados, quando as pGMs dos 

mesmos, nas concentrações de 25 e 50 µg/mL,  foram previamente incubadas com os 

macrófagos murinos de camundongos C57BL/6. Não foi observada diferenças signficativas, 

entre as concentrações utilizadas, em ambos os isolados (Figura 26B). 
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Figura 26: Índice de endocitose da linhagem celular A549 (A) e, índice de fagocitose dos macrófagos 

peritoneais de camundongos C57BL/6 (B), frente os isolados M240/06 e G217B, e suas respectivas  

peptideogalactomanas,  nas concentrações de 25 e 50 ug/mL.  
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4.8) Experimentação “in vivo” 

4.8.1) Detecção e quantificação de citocinas por ELISA 

Os níveis de citocina foram detectados nos baços dos animais imunizados 

com as pGMs de H. capsulatum, como descrito no item 3.1. Grupos de 6 animais foram 

utilizados para dosagem de IL-1β, IL-10, IFN-γ e TNF-α.  

De acordo com os resultados obtidos, podemos observar que, entre as 

citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ, TNF-α e IL-1β), apenas a citocina IL-1β (figura 27 A) 

não apresentou diferenças significativas em comparação ao controle,, não sendo estimulada a 

sua produção diante das moléculas testadas. Com relação as citocinas IFN-γ e TNF-α (figura 

27 B e 27 C), houve diferenças significativas em comparação ao controle, Entretanto, não 

houve diferença significativa entre as pGMS do isolado animal e do isolado humano. 

As pGMs dos dois isolados de H. capsulatum não foram capazes de 

estimular a produção de IL-10 (figura 27 D). 
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Figura 27: Detecção de IL-1 (A), IFN-γ (B), TNF-α (C) e IL-10 (D), pelo método de ELISA, nos baços 

provenientes de camundongos C57BL/6 imunizados com a pGM de H. capsulatum M240/06 ou G217B. Os 

camundongos controle foram imunizados com PBS estéril.  
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5) Discussão 

A histoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo fungo dimórfico, 

Histoplasma capsulatum. É considerada uma micose cosmopolita, e embora seja um patôgeno 

verdadeiro, este fungo tem um comportamento oportunista em pacientes com 

imunossupressão, cujo prognóstico geralmente é desfavorável, pois o tratamento é 

irresponsivo. A histoplasmose representa, atualmente, uma das micoses sistêmicas mais 

importantes nas Américas, com ampla distribuição em regiões brasileiras (FERREIRA & 

BORGES, 2009; ANTINORI, CORBELLINO & PARRAVICIN, 2018). 

As infecções causadas por H. capsulatum são de difícil diagnóstico devido 

às semelhanças de sintomatologia clínica e dos achados radiológicos observados em casos de 

tuberculose, causado pelo agente bacteriano M. tuberculosis (AIDÉ, 2009), além de reações 

cruzadas com antígenos de outros fungos, acarretando em falso-negativos ou falso-positivos 

(XAVIER, OLIVEIRA & SEVERO, 2009; ASSI, LAKKIS & WHEAT, 2011; VERGIDIS et 

al., 2012). O tratamento desta micose em indivíduos imunocomprometidos, se caracteriza por 

ser mais difícil, pois os medicamentos disponíveis atualmente no mercado, muitas vezes não 

apresentam o efeito esperado nesses pacientes (MARTIN-IGUACEL et al., 2014). Devido a 

estas questões, alguns trabalhos tem purificado e caracterizado componentes antigênicos 

específicos para H. capsulatum e outros fungos patogênicos (LLOYD & BITOON, 1971; 

PINTO et al, 2001; EDWARDS, ALORE & RAPPLEYE, 2011; GUIMARÃES, 

CERQUEIRA & NOSANCHUK, 2011), com o objetivo de demonstrar o papel destes 

componentes na diferenciação e interação dos fungos com a célula hospedeira (PINTO et al., 

2002; PINTO et al., 2004; MIHU & NOSANCHUK, 2012; SAHAZA et al., 2014).  

A histoplasmose é considerada uma micose verdadeiramente patogênica e 

invasiva (HOLBROOK & RAPPLEYE, 2008) e vários estudos estão sendo realizados com o 

objetivo de facilitar o diagnóstico e o tratamento desta doença. Ainda seguindo essa 

abordagem, vários aspectos da bioquímica e biologia celular de H. capsulatum continuam 

sendo estudados extensivamente com a finalidade de conhecer os mecanismos de 

patogenicidade e de alternativas terapêuticas (GUIMARÃES, CERQUEIRA & 

NOSANCHUK, 2011; EDWARDS, KEMSKI & RAPPLEYE, 2013). Nesse contexto, os 

glicoconjugados estão cada vez mais sendo estudados pelo seu envolvimento na interação do 

fungo com a célula hospedeira. Essas moléculas são reconhecidas por células do sistema 
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imune inato, participando dos eventos iniciais do reconhecimento célula-célula, além de 

fornecer importantes informações sobre mecanismos de colonização, interações com o 

hospedeiro, patogênese e também como novos alvos para agentes antifúngicos. (PINTO, 

BARRETO-BERGTER & TABORDA, 2008; BARRETO-BERGTER & FIGUEIREDO, 

2014). Neste trabalho, as estruturas químicas dos peptideopolissacarídeos purificados (fração 

B), extraídos da parede celular da levedura dos isolados de H. capsulatum M240/06 e G217B, 

foram parcialmente caracterizadas. Além da caracterização estrutural, essas moléculas foram 

testadas quanto a sua reatividade frente a soros provenientes de pacientes com histoplasmose 

e seu possível envolvimento nos processos de endocitose por linhagem celular humana de 

carcinoma de pulmão (A549), fagocitose por macrófagos peritoneais e indução de citocinas 

em camundongos imunizados com as mesmas.  

Por meio do uso de técnicas de Ressonância Magnética Nuclear, Análise de 

metilação e Coerência heteronuclear Single-Quantum (HSQC), foi caracterizado a estrutura 

química parcial das moléculas de peptideopolissacarideo provenientes de células 

leveduriformes de H. capsulatum. Ambos as moléculas apresentam semelhança em sua 

composição monossacarídica, sendo, predominantemente, constituídos por manose e 

galactose caracterizando assim, galactomananas. Esses achados corroboram os trabalhos 

publicados anteriormente, (AZUMA et al., 1974; KANETSUNA, CARBONELL & AZUMA, 

1974; REISS et al., 1974) onde foi observada essa mesma composição de açúcares em alguns 

antígenos de H. capsulatum. No entanto, os diferentes métodos químicos de extração e de 

tratamento dessas moléculas, o tempo de crescimento do fungo, os meios de cultura utilizados 

e as diferenças morfológicas do fungo podem determinar diferentes composições antigênicas. 

Essas variantes podem, por sua vez, determinar uma resposta imunológica diferenciada. Reiss 

e colaboradores (1974) extraíram a partir de células filamentosas delipidadas de H. 

capsulatum, um complexo galactomanana-proteína. O complexo contendo 68% de proteína 

foi separado por cromatografia de troca iônica, em componentes polissacarídicos e 

glicoproteicos. A glicoproteina induziu uma reação de hipersensibilidade tardia em cobaias.  

Também foi observado, através de RMN bidimensional (HSQC), que a 

cadeia principal de ambos os isolados são semelhantes entre si. Em relação aos espectros do 

isolado de H. capsulatum G217B, podemos observar os mesmos sinais presentes no espectro 

de HSQC de H. capsulatum M240/06. Entretanto, o primeiro apresenta quatro sinais a mais e, 

de acordo com as posições dos sinais, pode-se concluir que os dois isolados apresentam a 
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mesma cadeia principal, se diferenciando nas cadeias laterais. Essa diferença estrutural poderá 

ser responsável por diferenças na patogênese dos isolados M240/06 e G217B e na resposta 

imunológica do hospedeiro. 

Diversos trabalhos sobre a caracterização química e funcional de 

glicoproteínas e polissacarídeos, proveniente de estruturas fúngicas, vêm sendo realizados. 

Latgé e colaboradores (1994) caracterizaram uma galactomanana extracelular produzida por 

Aspergillus fumigatus, através de precipitação do filtrado celular com etanol. Essa molécula 

foi posteriormente purificada por um tratamento sequencial com ácido nitroso-hidrazina. 

Através de análises por ressonância magnética nuclear, espectrometria de massa e 

cromatografia líquido-gasosa, observou-se que essa galactomanana apresentava uma cadeia 

principal de manana α- (1-6)-ligada e ramificações de α- (1-2) - manotetraose. Os autores 

também demonstraram a presença de cadeias laterais contendo 4 a 5 unidades de β- (1-5) - 

galactofuranose ligadas aos carbonos C-6 e C-3 de manose α- (1-2) – ligadas a cadeia 

principal de manana. Em 2003, Leitão e colaboradores, através de um tratamento alcalino 

suave, realizaram a β- eliminação de grupos oligossacarídicos O-ligados de 

peptidogalactomananas extraídas da parede celular de Aspergillus fumigatus (LEITÃO et al., 

2003). Os oligossacarídeos reduzidos foram purificados através de cromatografia de gel 

filtração e por cromatografia líquida de alta resolução. Suas estruturas primárias foram 

determinadas com base em uma combinação de técnicas analíticas, onde se observou que a 

estrutura em questão era composta por α-Glcp-(1-6)-Man-ol, β-Galf- (1-6)-α-Manp-(1-6)-

Man-ol, β-Galf-(1-5)-β-Galf- (1-6)-α-Manp-(1-6)-Man-ol e β-Galf-(1-5)-[β-Galf-(1-5]3-β-

Galf-(1-6)-Man-ol. A peptidogalactomanana deste fungo é antigênica e é reconhecida, nos 

testes de ELISA, por soro de pacientes com aspergilose. Os autores também observaram que a 

de-O-glicosilação diminuiu 50% da reatividade do soro com a peptideogalactomanana. Além 

disso, nos testes de inibição de ELISA, os oligossacarídeos alditóis foram capazes de 

bloquear, em resposta dose dependente, o reconhecimento entre os soros de pacientes com 

aspergilose e a peptidogalactomanana intacta. Estes resultados sugerem que os 

oligossacarídeos O- ligados, apesar de serem os componentes minoritários da 

peptidogalactomanana de A. fumigatus, podem ser responsáveis por uma parte significativa da 

antigenicidade da molécula de pGM (LEITÃO et al., 2003). Através de testes analíticos, foi 

possível observar que a peptideogalactomanana extraída de Cladosporium resinae é similar à 

encontrada em Aspergillus fumigatus, consistindo em uma cadeia principal contendo unidades 
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α - D-manopiranosil (1-6) – ligadas, substituídas em O-2 por cadeias laterais de α-D -

manopiranose (1-2) –ligadas. Aproximadamente 3,3 unidades de β-D-galactofuranosil (1-5) -

ligadas também estão presentes como cadeias laterais. A análise de metilação mostrou a 

presença de terminais não redutores de unidades de galactofuranose 5-O-substituidas 

(CALIXTO et al, 2010). A unidade de galactofuranose é essencial para a sobrevivência ou a 

virulência de alguns microrganismos patogênicos além de ser um imunógeno dominante 

(HAIDO et al 1998; LEITÃO et al. 2003). A importância da porção carboidrato da 

peptideogalactomana de C. resinae é demostrada por Calixto e colaboradores (2010), através 

da remoção por hidrólise ácida parcial com HCl 10 mM a 100 ºC, das cadeias laterais de 

unidades β-D-galactofuranose (1-5) - ligadas. Foi observada por ensaio imunoenzimático uma 

diminuição da reatividade da molécula com o soro de coelho imunizado com C. resinae. A 

de-O-glicosilação da peptideogalactomana por β-eliminação redutiva alcalina também 

promoveu uma diminuição de, aproximadamente, 70% da sua reatividade antigênica. 

Portanto, esses resultados demonstraram que a antigenicidade da peptideogalactomana intacta 

pode estar parcialmente associada tanto as O-glicanas, quanto as N-glicanas (CALIXTO et 

al., 2010).  

As galactomananas são os principais antígenos produzidos durante a 

infecção causada por A. fumigatus. Essas moléculas podem ser detectadas no soro e no lavado 

broncoalveolar de pacientes com aspergilose invasiva e sua detecção tem sido usado como 

marcador diagnóstico para infecções causadas por espécies de Aspergillus e quando 

secretadas em associação com galactosaminogalactanas, são os principais componentes do 

biofilme produzido pelo micélio de A. fumigatus (HE et al., 2012; TEERING et al., 2014), 

encontrado nas hifas em aspergilomas e lesões pulmonares nas infecções invasivas, indicando 

que essa estrutura deve participar na patogênese das infecções (LOUSSERT et al., 2010). As 

galactomananans também apresentam a capacidade de inibir a fagocitose de conídios de A. 

fumigatus por células dendríticas, indicando que o reconhecimento dessas moléculas 

expressas na superfície celular é requerida para a ligação e internalização de  A. 

fumigatus (SERRANO-GÓMEZ et al., 2004). Portanto, os glicoconjugados contendo 

galactomananas podem representar antígenos importantes e alvo para a resposta imune, além 

de desempenhar uma função na patogênese da aspergilose, possivelmente atuando como 

componentes de estruturas adesivas extracelulares durante a colonização do tecido hospedeiro 

(BARRETO-BERGTER & FIGUEIREDO, 2014). 



89 

 

Bozza e colaboradores (2009) também observaram que galactomananas 

extraídas de Aspergillus fumigatus não conferiam efeitos protetores ao hospedeiro murino, 

ativando principalmente células do perfil Th2/Th17, assim como,  também foi detectado um 

aumento nos níveis de IL-10 e a não ativação de células T reguladoras nos hospedeiros com 

aspergilose. Esses dados sugerem que as galactomananas podem facilitar a estabelecimento 

inicial de A. fumigatus no pulmão (DANIELS, HOGQUIST & JAMESON, 2002; BOZZA et 

al., 2009).  

A análise proteômica é uma avaliação global de proteínas celulares 

expressas em um determinado estado biológico e é uma ferramenta poderosa que pode 

fornecer uma compreensão sistemática de eventos em nível molecular. Estudos proteômicos 

de fungos começaram recentemente a aparecer na literatura, apesar da prevalência desses 

organismos na indústria de biotecnologia e sua importância como patógenos humanos e 

vegetais (KIM, NANDAKUMAR & MARTEN, 2007). O arranjo de moléculas encontradas 

nos patógenos facilita muitos processos como adesão, invasão, evasão do sistema 

imunológico e alteração ou destruição da célula hospedeira. Entre os fungos patogênicos de 

importância médica, alguns fatores de virulência, já estudados, são extracelulares, sendo 

secretados para o meio ou associados a parede celular fúngica (HOLBROOK et al. 2011). Os 

componentes da parede celular dos fungos compreendem polissacarídeos como glucanas e 

quitinas, em associação com glicoproteínas e pigmentos e, durante as últimas décadas, 

abordagens sobre os sistemas biológicos demonstraram que a composição dessa parede 

celular incluía também moléculas atípicas, que sempre foram associadas com localizações 

intracelulares e na membrana (NIMRICHTER et al. 2016).  

Nos resultados obtidos através da análise preoteômica dos 

peptideopolissacarídeos extraídos da parede celular dos nossos diferentes isolados de H. 

capsulatum foi obsevada uma predominância de proteínas associadas a organelas e membrana 

celular, em ambos os isolados. A princípio, esses resultados foram intrigantes, uma vez que a 

extração era de peptideopolissacarídeos não covalentemente ligados a parede celular. 

Entretanto, Castillo e colaboradores (2008), observaram que a análise proteômica de amostras 

provenientes da extração da parede celular de Candida albicans caracterizou 87 proteínas e 

apenas 21 continham um peptídeo sinal glicosilfosfatidilinositol (GPI), que as caracterizava 

como proteínas “verdadeiras" da parede celular. As outras 66 proteínas foram consideradas 

“atípicas” (CASTILLO et al., 2008).  
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A elucidação dos mecanismos pelos quais muitas moléculas fúngicas são 

exportadas para o meio extracelular sugere que esses componentes atípicos estão, 

transitoriamente, localizados na parede celular (NIMRICHTER et al., 2016). Nesse contexto, 

a presença de vesículas extracelulares na parede celular e no sobrenadante de cultura, de 

espécies patogênicas distintas, sugere um mecanismo altamente fucional de exportação e 

diversidade molecular nesses organismos e assim, uma potencial influência nas respostas 

antifúngicas do hospedeiro (NIMRICHTER et al., 2016). Ademais, a complexidade dessa 

parade celular pode ser impactadada pela presença e passagem dessas vesículas 

extracelulares. 

Champer e colaboradores (2016), detectaram proteínas citoplasmáticas e de 

membrana, na parede celular de A. fumigatus, suportanto a hipótese que essas moléculas 

traficam em vesículas extracelulares por essa parede. E seguindo esse contexto, hexoquinases, 

aldolases, fosfoglicerato mutase, β-1,3 glucosiltransferase, quitinase, manosidase, β-1,3 

glucanase entre outras foram caracterizadas nos extratos de parede celular de A. fumigatus. 

Outro grupo de pesquisadores também caracterizou enolase, transaldolase, β-1,3 

glucosiltransferase, β-1,3 glucanase, α-1,3 glucana sintase, α-1,3 glucanase, quitinase e 

manosidase no secretoma de A. fumigatus (ADAV et al., 2015; CHAMPER et al., 2016). 

Então, podemos entender que através dessas vesículas heterogêneas, um número de proteínas 

alcançam a superfície da célula fúngica, consequentemente modificando a composição da 

parede e afetando as interações fungo-hospedeiro. A biogênese dessas vesículas extracelulares 

pode ser um potencial alvo para o desenvolvimento de novas drogas antifúngicas, assim como 

na formulação de vacinas. (NIMRICHTER, et al 2016). 

O  sistema imunológico é compreendido por uma complexa rede de células 

e moléculas presentes em nosso organismo que possuem diversas funções como 

reconhecimento de estruturas moleculares ou antígenos, desenvolvendo uma resposta efetora 

e, por fim, provocando a sua destruição ou inativação. Portanto, representa um sistema eficaz 

de defesa contra microrganismos invasores (ROMANI, 2011; KROETZ & DEEPE, 2012).  

Neste estudo, foram testados soros de pacientes com histoplasmose 

(pacientes do Hospital Evandro Chagas - FIOCRUZ), frente às moléculas de pGMs extraídas 

de ambos os isolados de H. capsulatum. Foi observado, que houve reatividade entre o soro e 

as pGMs, entretanto, a reatividade foi significativamente maior nas moléculas extraídas de H. 
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capsulatum M240/06, quando comparadas ao isolado G217B. Isso se deve, provavelmente 

porque as espécies de H. capsulatum não são monofilética e são subdivididas em linhagens 

filogenéticas e geograficamente distintas.  

Nesse estudo, foi demonstrado que o isolado M240/06 pertence ao clado 

Lam B1, enquanto que, o isolado de referência ATCC G217B pertence ao clado NAm 2. 

Entretanto, foi demonstrado que os dois isolados pertencem ao quimiotipo I.  

Já foi observado que há diferenças nas manifestações clínicas da 

histoplasmose entre os grupos. Em estudos com modelo murino, os isolados latino-

americanos e de NAm 2 diferem em potencial de doença aguda e crônica (DURKIN, et al., 

2004), bem como a extensão da apresentação da doença cutânea (KARIMI, et al., 2002). 

Diferenças na sensibilidade também foram relatadas entre NAm 2 e isolados panamenhos 

(MCCORMACK et al., 2003). Juntos, esses achados sugerem uma diversidade importante na 

virulência, infectividade e patogênese entre as cepas e indicam que as variações de sequência 

entre os grupos filogenéticos são relevantes. 

A endocitose descreve o processo geral de invaginação da membrana 

plasmática e a geração de vesículas intracelulares ou endossomas. É um processo biológico 

que acontece com o dinâmico rearranjo da membrana, dos microtúbulos, dos filamentos de 

actina e filamentos intermediários. A endocitose tem várias funcões, entre elas, internalizar 

nutrientes, realizar transdução de sinais, modular a composição da membrana plasmática, 

reciclar receptores de membrana e fazer o transporte através de células endoteliais 

(ENGQVIST-GOLDSTEIN & DRUBIN, 2003; FERREIRA & BOUCROT, 2018). 

Durante a endocitose, uma porção da membrana plasmática sofre 

invaginação, formando uma vesícula lipoproteica na porção interior da célula, que é então 

liberada no citoplasma. Portanto, essa vesícula é constituída de uma porção da membrana 

plasmática, bem como constituintes do meio externo confinados em uma vesícula intracelular 

(ENGQVIST-GOLDSTEIN & DRUBIN, 2003; FERREIRA & BOUCROT, 2018). 

Já foram descritos na literatura, vários estudos sobre processos de 

endocitose por diferentes linhagens celulares, envolvendo  Aspergillus sp., Paracoccidioides 

brasiliensis, Candida sp., Cryptococcus neoformans, Pseudallescheria boydii  entre outros, 

(PINTO et al., 2004; MENDES-GIANNINI et al., 2008; SUDBERY, 2011; ZHU & FILLER, 
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2010;  HEINEKAMP et al., 2013; MAYER,WILSON & HUBE, 2013; SHEPPARD & 

FILLER, 2015). 

Foi observado neste estudo que, as moléculas de peptideogalactomanas 

extraídas de ambos isolados de H. capsulatm, eram capazes de inibir, de forma dose 

dependente, a endocitose do fungo por células A549, nas concentrações de 25 e 50 ug/mL. 

Muitos microrganismos patogênicos tem a habilidade de induzir sua 

internalização pelas células epiteliais, através da ativação de mecanismos de fagocitose. Sinais 

extracelulares podem estimular o rearranjo do citoesqueleto no sítio de contato com o 

microrganismo, induzindo as células a se comportarem como "fagócitos não profissionais" 

(SWANSON & BAER, 1995; LIM & GLEESON, 2011; OLIVEIRA et al., 2015), em um 

processo que envolve  integrinas e o citoesqueleto (MENDES-GIANNINI et al., 2004; 

FERIOTTI et al., 2013). Alguns autores observaram que a invasão de Paracoccidioides spp. 

afeta a estrutura do citoesqueleto de células epiteliais pulmonares e queratinócitos, 

interferindo com aspectos morfológicos da actina, tubulina e citoqueratina. (MENDES-

GIANNINI et al., 2004; PERES DA SILVA et al., 2011). A capacidade dos fungos invadirem 

as células de mamíferos é específica para algumas espécies, porém ainda existe uma lacuna no 

entendimento desse processo. (WASYLNKA & MOORE, 2002; MENDES-GIANNINI et al., 

2004, DE OLIVEIRA et al., 2015). 

A habilidade do patógeno em induzir apoptose nos fagócitos pode 

representar um importante fator de virulência, uma vez que isso pode reduzir os mecanismos 

de defesa do hospedeiro (ASHIDA et al., 2011), permitindo a sobrevivência intracelular nas 

células epiteliais. Paracoccidiodes brasiliensis induz apoptose quando invade células 

epiteliais ou fagócitos, permitindo sua sobrevivência intracelular (MENDES-GIANNINI et 

al., 2004, 2005; KETELUT-CARNEIRO et al., 2015). P. brasiliensis também pode modular 

apoptose de células epiteliais A549 pela expressão de moléculas apoptóticas como a Bcl-2, 

Bak e caspase-3, confirmando a indução de apoptose pelo fungo, nas quais podem sobreviver 

e se disseminar por diversos órgãos e sistemas do hospedeiro (DELVECCHIO et al., 2009). 

Silva e colaboradores (2015) demonstraram que a adesina gp43, secretada por P. brasiliensis, 

tem forte influência nesse processo, isto é, o fungo utiliza essa molécula para aderir aos 

componentes celulares e matriz extracelular do hospedeiro, alterar o citoesqueleto, invadir o 
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citoplasma e posteriormente induzir apoptose da célula. Esse mecanismo capacita o fungo 

evadir do sistema imune e invadir o hospedeiro causando doença sistêmica. 

Sheppard & Filler (2015), demonstraram que as invasinas de C. albicans, 

Als3 e Ssa1, induzem endocitose fúngica por vários tipos de células endoteliais humanas, 

como as células endoteliais da veia umbilical, células endoteliais microvasculares dérmicas e 

células endoteliais microvasculares cerebrais. Liu e colaboradores (2011), observaram que 

Als3 interage com a proteína gp96, membro da família de proteínas de choque térmico, 

presente na superfície de células endoteliais vasculares cerebrais, in vitro, levando à 

endocitose de C. albicans e que o silenciamento por siRNA da gp96 inibe a endocitose do 

fungo (LIU et al., 2011). Entretanto, sabe-se que o mesmo não ocorre para células endoteliais 

de veias umbilicais humanas. Estes resultados indicam que C. albicans utiliza diferentes 

receptores de células hospedeiras para invadir células endoteliais de diferentes leitos 

vasculares. 

Pinto e colaboradores (2004), estudou a interação entre as células de P. 

boydii e HEp2 e demonstraram que seus conídios se ligavam e eram ingeridos por células 

HEp2 em um processo dependente do tempo. Entretanro, quando as células HEp2 eram pré-

tratadas com a molécula de pRM, o índice de endocitose era 60% inferior aos das células 

epiteliais não tratadas (PINTO et al., 2004). 

Nesse contexto, podemos sugerir que as peptideogalactomananas de H. 

capsulatum, purificadas dos dois isolados, se ligam a um receptor na superfície da célula 

A549, inibindo assim, a endocitose do fungo ou de alguma maneira consegue induzir 

apoptose antes do fungo entrar em contato com a célula.  

Além de avaliarmos a influência das pGMs na endocitose, investigamos a 

interação dessas moléculas com macrófagos peritoneais provenientes de camundongos 

C57BL/6. As pGMs foram capazes de inibir a fagocitose de células leveduriformes de H. 

capsulatum, também, nas concentrações de 25 e 50 μg/mL. Esse resultado sugere que a 

molécula de pGM é reconhecida por receptores no macrófago, responsáveis pela fagocitose 

dessas leveduras.  Popi e colaboradores (2002) e Konno e colaboradores (2009) observaram 

que a glicoproteína, Gp43, isolada do filtrado de cultura de P. brasiliensis, apresenta uma 

característica semelhante ao encontrado no peptideopolissacarídeo bruto de H. capsulatum, 

onde na concentração de 100 µg/mL a Gp43 inibe a fagocitose tanto de P. brasiliensis, quanto 
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de partículas de Zimozan. Os resultados encontrados por esses autores sugerem que essa 

glicoproteína se liga aos receptores de manose presentes nos macrófagos.  

De Oliveira e colaboradores (2019), demonstraram que 50 µg/mL da pGM 

de Fusarium oxysporum diminui a fagocitose conídios por macrófagos murinos. No entanto, a 

pGM de-O-glicosilada (sem cadeias ligadas a O), nessa mesma concenração, não foi capaz de 

inibir a fagocitose de F. oxysporum, sugerindo que as cadeias ligadas a F. oxysporum são a 

porção pGM reconhecida pelos receptores fagocitários. Estes resultados são semelhantes aos 

obtidos por Xisto e colaboradores (2015), onde foi visto que a pRM de Sedosporium 

prolificans, nas concentrações de 12,5 e 25 µg/mL, levou à inibição da fagocitose de conídios, 

enquanto a pRM desglicosilada não mostrou nenhum efeito na internalização de conídios de 

macrófagos. Estes resultados revelam que os macrófagos reconhecem e internalizam S. 

prolificans via pRM e demonstram que, assim como em F. oxysporium,  a de-O-glicosilação 

da pRM, desempenha um papel nesse processo da inibição da fagocitose. 

Os polissacarídeos e os glicoconjugados são os principais componentes da 

superfície celular dos fungos e variam entre os fungos filamentosos e as leveduras. A 

variedade nas estruturas dos carboidratos nos diferentes patógenos oferecem alvos para o 

reconhecimento imune, que envolve o reconhecimento das glicanas fúngicas específicas 

através de uma pletora de diferentes receptores. Sendo assim, a identificação dos carboidratos 

fúngicos e seu reconhecimento por PRRs podem contribuir para a compreensão da patogênese 

e imunidade a infecções fungicas, assim como revelar novas oportunidades para o 

desenvolvimento de novas classes de imunomoduladores, antígenos e adjuvantes. 

(BARRETO-BERGTER & FIGUEIREDO; 2014). 

Nesse estudo, foram observadas as citocinas pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias provenientes dos baços de camundongos C57BL/6 imunizados com as pGMs 

dos diferentes isolados de H. capsulatum. Foi observado que as moléculas de pGM de ambas 

as cepas, foram capazes de estimular as citocinas pró-inflamatórias IFN-γ e TNF-α. Esse 

perfil de citocinas é essencial para a resolução das infecções fúngicas, pois ativam macrófagos 

e neutrófilos, aumentando a fagocitose, assim como induzem a liberação de espécies reativas 

de oxigênio e nitrogênio, para a eliminação do patógeno, além de exercer diversas atividades 

biológicas como proliferação e diferenciação celular, apoptose, citotoxidade, inflamação e 

imunomodulação (DINARELLO, 2000). Foi obsevado ainda, que as moléculas não são 
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capazes de estimular a liberação de IL-1β e IL-10.  Esta última, uma citocina do tipo Th2 e 

com perfil anti-inflamatório, relacionada à progressão e à exacerbação das infecções fúngicas 

(OPAL & DEPALO, 2000). Sabe-se também que, essa citocina estimula a secreção de IL-4 

no hospedeiro. Clemons e colaboradores (2000) avaliaram o papel da IL-10 durante a 

infecção sistêmica por A. fumigatus. Nesses experimentos foram utilizados camundongos 

C57BL/6 do tipo selvagem e nocaute para IL-10 e observaram que, na curva de 

sobrevivência, os camundongos nocaute sobreviveram por mais tempo em relação aos 

selvagens. A carga fúngica nos rins e no cérebro dos camundongos deficientes para IL-10 era 

menor do que nos animais selvagens, assim como focos inflamatórios e grau de lesão tecidual, 

indicando que a produção de citocina IL-10 pode conferir potencial prejudicial na resolução 

da doença. 

Calich e colaboradores (2008), estudaram o papel das citocinas IL-10 e IL-

12, na resolução da infecção por P. brasiliensis, em camundongos selvagens e nocaute para 

IL-10, e a influencia da administração de rIL-12 exogena. Seus resultados mostraram que, 

apesar da doença menos grave induzida pela administração de rIL-12, a forte reação 

inflamatória nos pulmões demonstrou o efeito prejudicial dessa citocina, uma vez que 

aumenta a patologia pulmonar. A IL-10 parece ser uma citocina importante na desativação de 

macrófagos na PCM pulmonar, e sua ausência genética (nos camundongos -/- IL-10) parece 

resultar na cura asséptica dos camundongos infectados (CALICH et al., 2008). 

Entretanto a citocina IL-10 é importante para controlar a resposta pró-

inflamatória associado à infecção por H. capsulatum. É uma citocina pleiotrópica produzida 

por fagócitos e células T em resposta a H. capsulatum. Na infecção primária e secundária, a 

depuração H. capsulatum dos pulmões e do baço é acelerado na ausência de IL-10 endógena. 

A produção aprimorada de citocinas protetoras, incluindo IFN-γ e GM-CSF, provavelmente 

facilita a depuração em camundongos IL-10 - / -. Apesar da elevação das citocinas Th1, os 

animais não apresentam imunopatologia na ausência de IL-10 endógena. Esses dados sugerem 

que outras citocinas ou populações reguladoras funcionem para limitar a resposta Th1 e, em 

última análise, prevenir danos nos tecidos mediados imunes (KROETZ & DEEPE, 2012). 

Em 2011, Cassavani e colaboradores investigaram os mecanismos 

envolvidos na imunorregulação desencadeada pela imunização prévia com antígenos livres de 

células (CFA) de P. brasiliensis durante um experimento em modelo murino de 
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paracoccidioidomicose. Os resultados demonstraram que a inoculação de CFA antes da 

infecção resultou em um aumento da replicação do fungo no pulmão, fígado e baço, e níveis 

mais elevados de IL-4 quando comparado com o grupo controle, além de serem observadas 

muitas lesões granulomatosas desorganizadas. Em camundongos deficientes em IL-4 ou 

neutralizados com anticorpos anti-IL-4 e imunizados previamente com CFA, foi observado 

uma diminuição da carga fúngica nos tecidos e granulomas menores, sugerindo que a citocina 

IL-4 interfere de modo negativo na resposta imunológica do hospedeiro frente à infecção por 

P. brasiliensis. 

A citocina pró-inflamatória TNF-α é também necessária para o 

desenvolvimento de uma resposta imunológica protetora durante a infecção por H. 

capsulatum (KROETZ & DEEPE, 2012). Wood e colaboradores (2003) observaram que o 

bloqueio da sinalização de TNF-α em pacientes pode facilitar a reativação de H. capsulatum 

ou intensificar a susceptibilidade do hospedeiro a este fungo, que pode desenvolver assim a 

forma mais grave da doença, a histoplasmose disseminada (WOOD et al, 2003). Além de 

estimular a liberação de óxido nítrico, que é uma das substâncias que regulam o crescimento 

intracelular de microrganismos, TNF-α também regula a apoptose celular. Allen e Deepe Jr. 

(2005), demonstraram que a taxa de apoptose celular era menor em camundongos que foram 

tratados com anti- TNF-α, uma vez que a carga fúngica foi maior neste grupo, em comparação 

com camundongos selvagens. Assim, pode-se concluir que TNF-α regula a taxa de apoptose e 

que este é um importante regulador da severidade da doença no hospedeiro (ALLEN 

&DEEPE Jr., 2005). 

Vergidis e colaboradores (2015), em um estudo retrospectivo multicêntrico 

de histoplasmose mostrou que a terapia com bloqueadores de TNF-α, tem um efeito não 

benéfico nos pacientes. O envolvimento pulmonar foi proeminente e a maioria dos pacientes 

havia disseminado a doença no momento do diagnóstico. Manifestações extrapulmonares 

incomuns, como comprometimento articular ou cutâneo, foram encontradas, semelhantes aos 

pacientes que desenvolvem tuberculose como uma complicação da terapia com bloqueadores 

de TNF-α (VERGIDIS et al., 2015). 

Apesar das pGMs testadas nesse trabalho não induzirem a produção de IL-1 

β , essa citocina atua de forma semelhante à TNF-α, como mediadora da resposta inflamatória 

do hospedeiro a infecções e outros estímulos. Deepe & McGuinness (2006) observaram que 
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camundongos C57BL/6, uma vez infectados, liberavam IL-1β. Os autores demonstraram que 

camundongos nocaute para o receptor de IL-1 ou que foram neutralizados com anticorpo anti-

IL-1 apresentavam uma demora na recuperação de uma infecção intratraqueal por H. 

capsulatum, em relação aos camundongos selvagens. Assim, a IL-1 contribui para a geração 

de uma resposta protetora contra H. capsulatum (DEEPE Jr. & MCGUINNESS, 2006). 

IFN-γ é uma citocina pró-inflamatória, onde uma das principais funções é a 

ativação de fagócitos no local da infecção. Já foi visto que o IFN-γ inibe o crescimento 

intracelular de H. capsulatum, estimulando macrófagos murinos a produzir óxido nítrico 

(LANE et al., 1994). Outro mecanismo pelo qual o IFN-γ controla a replicação intracelular é 

a limitação da quantidade de ferro e zinco acessível ao H. capsulatum (WINTERS et al., 

2010). A regulamentação dos transportadores de ferro e zinco é provável como o IFN-γ 

determina as concentrações intracelulares de metais. Em outros modelos, foi demonstrado que 

o IFN-γ regula negativamente o receptor da transferrina, o que limita a quantidade de ferro 

disponível para o organismo, prejudicando a replicação intracelular do fungo (NAIRZ et al, 

2008). 

Em um organismo há a codominância dos perfis Th1 e Th2. Dependendo do 

estímulo/sinais, essa codominância nem sempre é equilibrada e uma das respostas pode ser 

mais exacerbada (RENGARAJAN, SZABO & GLIMCHER, 2000; LIEW, 2002). Os 

antígenos de H. capsulatum utilizados nas experimentações “in vivo” estimularam a liberação 

de citocinas pró-inflamatórias. Levando em consideração tantos os resultados obtidos, pode-se 

propor que os antígenos utilizados estimulam com mais predominância o perfil Th1, que é um 

perfil considerado protetor nas doenças causadas por fungos. Neste contexto, sugerimos que 

os antígenos isolados de leveduras de H. capsulatum podem atenuar  a infecção, no modelo 

murino de histoplasmose.  

Portanto, o isolamento e a caracterização da estrutura química da pGM de 

dois isolados de H. capsulatum e o seu possível envolvimento na imunomodulação 

contribuem para um melhor entendimento do papel destes glicoconjugados na patogênese da 

histoplasmose. Até o presente momento, não há nenhum relato na literatura, da caracterização 

química das galactomananas encontradas em Histoplasma capsulatum. Nesse contexto, 

nossos resultados demonstram, pela primeira vez, uma caracterização parcial da estrutura 
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química de peptideopolissacarídeos desse fungo, compostos majoritariamente por manose e 

galactose. 

Ambos os isolados apresentam a mesma cadeia principal de açúcares, 

diferindo apenas em relação as suas cadeias laterais. Em relação, a porção proteíca das pGMs 

dos isolados, a extraída de H. capsulatum M240/06, apresentou mais proteínas do que a cepa 

clínica. Geograficamente, estas também se diferem. O isolado G217B, pertence ao clado 

NAm 2, enquanto M240/06 está inserido dentro do clado Lam B1. Esses fatos podem explicar 

a diferença que eles apresentam em relação a reatividade das pGMs frente a soros de 

pacientes com histoplasmose. Entretanto, não há diferenças significativas, entre as pGMs de 

ambos os isolados, quando observados os índices de endocitose e fagocitose, e a secreção de 

citocinas “in vivo”. 
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6) Conclusões  

Os peptideopolissacarídeos das células leveduriformes de  ambos os 

isolados de H. capsulatum contém manose e galactose, caracterizando uma galactomanana.  

A cadeia principal das galactomanas presentes são α-D-Manp (1→6) 

ligadas, e aparentemente são identicas em ambos os isolados estudados. Entretanto, há 

diferenças, entre eles, nas cadeias ramificadas. 

Na análise proteômica, o extrato de pGM do isolado animal apresenta um 

porcentual maior de proteínas em relação ao isolado clínico. 

Através do tratamento das moléculas com m-periodato de sódio e proteinase 

K, demonstrou-se que a porção carboidrato é mais antigênica que a porção proteíca. 

Foi determinado que o isolado H. capsulatum M240/06 está inserido no 

clado Lam B1.  

As pGMs dos diferentes isolados são capazes de dimunuir a endocitose e 

fagocitose nas concentrações de 25 e 50 µg/mL, sugerindo papel relevante na interação do 

fungo com células epiteliais e fagocitárias do hospedeiro. 

No experimento “in vivo”, as moléculas de pGM de ambos os isolados, 

foram capazes de estimular a secreção de citocinas pró-inflamatórias. 
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8) Anexos 
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8.2) Proteínas presentes no isolado de H. capsulatum M240/06 

Entrada no 

UniProt 
Nome da proteína 

Peso 

Molecular 

A6QRK4(1) Fructose-bisphosphate aldolase 30,002 

A6QSB1(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D 66,05 

A6QSW2(1) 60S ribosomal protein L4-A 40,206 

A6QT38(1) Nucleoside diphosphate kinase 16,758 

A6QT51(1) Phosphatidylinositol transfer protein SFH5 49,863 

A6QT97(1) Aspartyl aminopeptidase 55,439 

A6QTJ5(1) Uncharacterized protein 286,294 

A6QTM4(1) High osmolarity signaling protein SHO1 31,128 

A6QTS7(1) Heat shock protein Hsp88 79,324 

A6QTV0(1) Heat shock 70 kDa protein 66,912 

A6QTV7(1) 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein 

component 

100,867 

A6QUC6(1) Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 26,785 

A6QUT9(1) Saccharopine dehydrogenase [NAD(+), L-lysine-

forming] 

41,849 

A6QVC1(1) Clathrin light chain 27,345 

A6QVE6(1) Uncharacterized protein 24,244 

A6QVX8(1) 2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component 118,999 

A6QVY6(1) Superoxide dismutase 25,31 

A6QW11(1) Uncharacterized protein 14,18 

A6QW26(1) Aha1 family protein 36,661 

A6QWM5(1) Nuclear mRNA splicing factor-associated protein 46,239 

A6QWS1(1) Beta-glucosidase 4 32,497 

A6QX58(1) DUF1000 domain-containing protein 25,6 

A6QX74(1) Uncharacterized protein 10,897 

A6QX86(1) Pheromone-processing carboxypeptidase KEX1 70,866 

A6QXS9(1) 40S ribosomal protein S25 10,71 

A6QY85(1) Mitochondrial processing peptidase beta subunit 52,968 

A6QYH8(1) Nucleolar protein 58 69,586 

A6QYN3(1) Uncharacterized protein 60,129 

A6QYV7(1) U6 snRNP-associated protein Lsm3 10,945 

A6QYY4(1) Protein disulfide-isomerase tigA 50,078 

A6QZ04(1) Uncharacterized protein 21,852 

A6QZ05(1) Uncharacterized protein 23,001 

A6QZK6(1) ATP synthase alpha chain liver isoform 36,252 

A6R0F5(1) Seryl-tRNA synthetase 47,493 
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A6R0K9(1) Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 17,329 

A6R0Q5(1) Phospholipid-transporting ATPase 167,463 

A6R0S2(1) Eukaryotic translation initiation factor 1A 17,276 

A6R0W6(1) Cytochrome c1 36,331 

A6R1E1(1) Superoxide dismutase 25,196 

A6R1P5(1) Uncharacterized protein 34,247 

A6R1T7(1) NADH-cytochrome b5 reductase 2 36,615 

A6R1X2(1) Protein disulfide-isomerase 59,35 

A6R1X8(1) Uncharacterized protein 47,985 

A6R279(1) Proteasome component Pup1 29,663 

A6R290(1) FK506-binding protein 48,43 

A6R2A3(1) Cytochrome c oxidase subunit 10,932 

A6R2C1(1) Vesicular-fusion protein sec17, variant 3 32,835 

A6R2M9(1) Glutaredoxin 17,352 

A6R2R5(1) 60S ribosomal protein L3 38,99 

A6R307(1) Coronin 53,158 

A6R363(1) U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm6 8,624 

A6R382(1) Proteasome endopeptidase complex 46,269 

A6R3A7(1) Actin-related protein 2/3 complex subunit 40,797 

A6R3R5(1) ATP-dependent RNA helicase eIF4A 43,195 

A6R444(1) Wd40 repeat-containing protein 39,242 

A6R464(1) V-type proton ATPase subunit G 12,945 

A6R4I9(1) Uncharacterized protein 42,564 

A6R4S7(1) FACT complex subunit POB3 63,648 

A6R4U7(1) U2 snRNP auxiliary factor large subunit 64,383 

A6R5C7(1) Proliferating cell nuclear antigen 27,793 

A6R5M5(1) ATP-citrate lyase 52,929 

A6R5Z3(1) Nascent polypeptide-associated complex subunit 

beta 

17,391 

A6R603(1) ATP-dependent RNA helicase SUB2 49,388 

A6R631(1) Isocitrate lyase 66,786 

A6R632(1) Citrate synthase 51,461 

A6R641(1) Nascent polypeptide-associated complex subunit 

alpha 

22,216 

A6R6K8(1) Aconitate hydratase 82,996 

A6R701(1) 2,3-bisphosphoglycerate-independent 

phosphoglycerate mutase 

59,349 

A6R715(1) T-complex protein 1 subunit zeta 58,674 

A6R823(1) Uncharacterized protein 81,484 

A6R879(1) Uncharacterized protein 45,896 

A6R882(1) Curved DNA-binding protein 42 kDa protein 49,933 
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A6R8C5(1) Ubiquitin/79aa fusion protein 17,664 

A6R8Q3(1) Uncharacterized protein 118,553 

A6R9F3(1) ATP synthase subunit beta 56,04 

A6R9R2(1) Uncharacterized protein 25,212 

A6R9W0(1) Phosphoserine phosphatase 29,157 

A6R9Z0(1) Eukaryotic peptide chain release factor GTP-

binding subunit 

78,558 

A6RB90(1) 26S proteasome regulatory subunit N2 124,275 

A6RBH0(1) 40S ribosomal protein S12 16,426 

A6RCF0(1) Uncharacterized protein 25,252 

A6RD01(1) Uncharacterized protein 86,977 

A6RD63(1) Glycine cleavage system P protein 121,956 

A6RDG4(1) Pheromone response pathway component SRM1 58,57 

A6RDW5(1) WD repeat-containing protein JIP5 44,091 

A6REJ9(1) Catalase 57,273 

A6REK4(1) Uncharacterized protein 59,895 

A6REX7(1) Uncharacterized protein 122,676 

A6REY7(1) Glucose-6-phosphate isomerase 61,042 

A6RF75(1) Monothiol glutaredoxin-4 29,69 

A6RFF1(1) Aldehyde dehydrogenase 52,77 

A6RFL9(1) Uncharacterized protein 25,701 

A6RFM8(1) 60S ribosomal protein L5 34,332 

A6RFP4(1) Actin cytoskeleton-regulatory complex protein 

END3 

46,201 

A6RGE3(1) ATP-dependent RNA helicase DBP2 59,26 

A6RGG5(1) Uncharacterized protein 11,948 

A6RGQ8(1) Dihydrolipoyl dehydrogenase 55,174 

A6RGR4(1) Formamidase 45,238 

A6RGX3(1) Ketol-acid reductoisomerase 47,555 

A6RHC6(1) Uncharacterized protein 60,63 

A6XPE0(1) Uncharacterized protein 42,374 

B2CQK0(1) Spore development regulator RYP2 44,157 

C0NAG5(1) 60S ribosomal protein L11 19,772 

C0NB10(1) Uncharacterized protein 21,888 

C0NC43(1) 60S ribosomal protein L11 20,499 

C0NDT4(1) BAR domain-containing protein 30,043 

C0NFN5(1) Ran-specific GTPase-activating protein 29,066 

C0NGS3(1) 2,3-bisphosphoglycerate-independent 

phosphoglycerate mutase 

57,217 

C0NHN6(1) ATP synthase subunit D 33,967 

C0NKH9(1) ADP-ribosylation factor 95,073 
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C0NKI2(1) 60S ribosomal protein L1 23,763 

C0NNR3(1) U5 small nuclear ribonucleoprotein component 110,955 

C0NNW1(1) Uncharacterized protein 51,581 

C0NP89(1) RNA exonuclease 59,567 

C0NQN8(1) Guanylate kinase 85,884 

C0NRS4(1) Nucleoporin NUP49/NSP49 (90%) 52,148 

C0NSR9(1) Polyubiquitin 60,579 

C0NT97(1) Vacuolar ATP synthase catalytic subunit A 76,698 

C0NTZ7(1) Uncharacterized protein 44,812 

C0NVF0(1) Uncharacterized protein 59,893 

C0P107(1) LSM domain-containing protein 8,624 

C0P132(1) 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase 18,989 

C6H7A7(1) Calcofluor white hypersensitive protein 117,129 

C6H825(1) Methionine aminopeptidase 2 95,535 

C6H8U2(1) Proteasome regulatory particle subunit Rpt4 41,6 

C6H9D7(1) Phosphoglycerate kinase 85,721 

C6HAD8(1) ATP synthase subunit delta 19,694 

C6HAF0(1) 60S ribosomal protein L12 17,8 

C6HAP8(1) HMG box protein 41,607 

C6HC35(1) Bacterial-type chitinase 66,981 

C6HC36(1) Ubiquitin/79aa fusion protein 17,429 

C6HF06(1) Aldehyde dehydrogenase 69,19 

C6HF19(1) 60S ribosomal protein L26 15,165 

C6HGN3(1) 40S ribosomal protein S1 29,06 

C6HH21(1) Uncharacterized protein 44,171 

C6HHE5(1) Chromatin remodeling complex subunit 194,426 

C6HIF7(1) Elongation factor 1-beta 31,681 

C6HL33(1) 40s ribosomal protein s15 18,39 

C6HMG7(1) RNA exonuclease 51,601 

C6HPP7(1) Autophagy-related protein 3 26,612 

C6HQ31(1) Uncharacterized protein 30,843 

C6HQW0(1) 50S ribosomal protein L12 13,266 

F0U4K2(1) 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 1 124,334 

F0U4R5(1) Mediator of RNA polymerase II transcription 

subunit 8 

27,61 

F0U4U9(1) Lysophospholipase 69,065 

F0U578(1) Cytochrome b-c1 complex subunit 7 14,421 

F0U588(1) Outer mitochondrial membrane porin protein 30,243 

F0U591(1) Methionine aminopeptidase 2 49,308 

F0U597(1) MSP domain-containing protein 32,248 
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F0U5E6(1) Mitochondrial iron uptake protein 25,464 

F0U5F4(1) Uncharacterized protein 29,087 

F0U5J0(1) KH domain-containing protein 24,573 

F0U5R3(1) Calnexin 62,172 

F0U5V7(1) Uncharacterized protein 11,274 

F0U5Z2(1) Thioredoxin reductase 38,002 

F0U610(1) Succinate dehydrogenase assembly factor 2, 

mitochondrial 

103,665 

F0U661(1) cAMP-dependent protein kinase regulatory 

subunit 

47,798 

F0U681(1) Uncharacterized protein 34,912 

F0U6D9(1) Peroxidase 41,405 

F0U6H3(1) ABC transporter 143,33 

F0U6J7(1) Phosphoglycerate mutase 57,155 

F0U6S5(1) Proteasome subunit alpha type 26,577 

F0U744(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D 119,358 

F0U780(1) Lon protease homolog, mitochondrial 117,101 

F0U7D6(1) Threonyl-tRNA synthetase 83,524 

F0U7E6(1) Succinyl-CoA:3-ketoacid-coenzyme A transferase 55,029 

F0U7H8(1) Succinate dehydrogenase [ubiquinone] 

flavoprotein subunit 

71,168 

F0U7L9(1) Elongation factor 1-alpha 50,172 

F0U7N2(1) Mitochondrial import inner membrane translocase 

subunit tim9 

14,175 

F0U7P3(1) 1,3-beta-glucanosyltransferase 47,919 

F0U7S3(1) 40S ribosomal protein S4 29,347 

F0U7S8(1) 1,3-beta-glucanosyltransferase 57,229 

F0U7U9(1) Aconitate hydratase, mitochondrial 84,461 

F0U7W3(1) Protein transporter sec24 102,487 

F0U7X7(1) Uncharacterized protein 18,378 

F0U815(1) Nucleosome binding protein 11,696 

F0U852(1) 40S ribosomal protein S9 22,342 

F0U885(1) 40S ribosomal protein S10 22,404 

F0U8A2(1) 26S protease regulatory subunit 6B 47,098 

F0U8B8(1) 60S ribosomal protein L27 15,571 

F0U8D3(1) 26S protease regulatory subunit 6A-B 52,008 

F0U8G6(1) Prolyl-tRNA synthetase 67,176 

F0U8Q3(1) Cwf15/Cwc15 cell cycle control family protein 27,078 

F0U8S9(1) Uncharacterized protein 109,746 

F0U8T7(1) Nuclear cap-binding protein subunit 2 19,81 

F0U953(1) Phospholipid metabolism enzyme regulator 96,257 
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F0U989(1) 40S ribosomal protein S3 121,485 

F0U9A9(1) 40S ribosomal protein S12 177,392 

F0U9F4(1) Cystathionine beta-synthase 57,845 

F0U9H1(1) ADP,ATP carrier protein 33,769 

F0UA40(1) 60S ribosomal protein L36 20,587 

F0UA46(1) 26S protease regulatory subunit S10B 43,907 

F0UA47(1) Enolase 47,165 

F0UA49(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit J 30,543 

F0UA54(1) Ribonucleoprotein 13,646 

F0UA90(1) Isoleucyl-tRNA synthetase 124,144 

F0UAE5(1) DEAD-box protein 56,786 

F0UAG3(1) MFS monocarboxylate transporter 82,559 

F0UAJ9(1) T-complex protein 1 subunit gamma 58,997 

F0UAL5(1) 40S ribosomal protein S7 22,674 

F0UAN3(1) Transcription elongation factor Spt6 164,716 

F0UAP8(1) Glycine cleavage system H protein 19,462 

F0UAR1(1) Elongation factor Tu 48,532 

F0UAV8(1) Vacuolar assembly protein 141,398 

F0UAW3(1) Ubiquitin 17,429 

F0UAW4(1) Chitinase 68,169 

F0UB02(1) Uncharacterized protein 32,516 

F0UB05(1) 60S ribosomal protein 14,493 

F0UB50(1) Ribosomal protein L37a 10,194 

F0UB68(1) DUF1237 domain-containing protein 97,852 

F0UBB7(1) Uncharacterized protein 24,612 

F0UBD9(1) Obg-like ATPase 1 43,663 

F0UBH4(1) RNA-binding protein 79,689 

F0UBI3(1) Importin subunit alpha 60,825 

F0UBS5(1) 60S ribosomal protein 14,871 

F0UBU4(1) Uridylate kinase 29,635 

F0UC72(1) Uncharacterized protein 14,19 

F0UC88(1) V-type proton ATPase subunit a 97,733 

F0UCB1(1) NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 

1 

56,612 

F0UCB2(1) Nucleoporin SONB 214,129 

F0UCC9(1) Proteasome subunit beta type 23,202 

F0UCG3(1) 40S ribosomal protein S6 27,228 

F0UCN9(1) NADH-ubiquinone oxidoreductase 18,083 

F0UCP8(1) V-type proton ATPase subunit C 44,507 

F0UCQ9(1) Tubulin beta chain 50,034 
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F0UCR2(1) Elongation factor 1-beta 30,371 

F0UCS0(1) 60S ribosomal protein L6 22,938 

F0UCS1(1) Uncharacterized protein 43,006 

F0UCS5(1) Ribosomal RNA processing protein 39,439 

F0UCX9(1) ADP-ribosylation factor 20,912 

F0UCY3(1) Ribosomal protein 24,148 

F0UCY7(1) Small nuclear ribonucleoprotein Lsm8 10,429 

F0UD91(1) Rab GDP dissociation inhibitor 52,068 

F0UDA7(1) Ribonucleoprotein 49,711 

F0UDN5(1) Prefoldin subunit 4 16,057 

F0UDU5(1) Disulfide isomerase 42,231 

F0UDV6(1) Transcription initiation factor TFIID subunit 14 26,618 

F0UDV9(1) NADH-ubiquinone oxidoreductase 28,934 

F0UE00(1) Ran-specific GTPase-activating protein 29,01 

F0UE72(1) 60S acidic ribosomal protein P2 11,105 

F0UE73(1) 40S ribosomal protein S15 24,675 

F0UE81(1) NADH-ubiquinone oxidoreductase 20,436 

F0UEA3(1) Uncharacterized protein 10,634 

F0UEE4(1) Valyl-tRNA synthetase 47,539 

F0UEI8(1) ATP synthase subunit alpha 50,96 

F0UEK5(1) ATP synthase subunit 4 26,583 

F0UEX9(1) Aminomethyltransferase 53,43 

F0UF00(1) Reduced viability upon starvation protein 30,043 

F0UFK7(1) D-aminoacyl-tRNA deacylase 72,478 

F0UFN5(1) Matrix protein 54,556 

F0UFR2(1) RNA splicing factor 65,889 

F0UFS8(1) 40S ribosomal protein S22 14,721 

F0UFW4(1) Histone H2B 14,87 

F0UFW5(1) Histone H2A 14,224 

F0UG24(1) 60S ribosomal protein L17 21,455 

F0UG61(1) Nucleosome assembly protein Nap1 46,685 

F0UG71(1) 60S ribosomal protein L23 16,996 

F0UG75(1) Eukaryotic peptide chain release factor subunit 1 48,606 

F0UGG8(1) Glycyl-tRNA synthetase 74,417 

F0UGN1(1) 40S ribosomal protein S5 23,832 

F0UGW2(1) Ketol-acid reductoisomerase 45,146 

F0UH15(1) U1 small nuclear ribonucleoprotein 48,417 

F0UH61(1) Carboxypeptidase 60,606 

F0UH62(1) 40S ribosomal protein S18 17,952 

F0UH88(1) 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase 51,425 
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F0UHB2(1) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D2 21,284 

F0UHC3(1) U6 snRNP-associated protein Lsm3 10,917 

F0UHG8(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C 97,006 

F0UHH0(1) 60S ribosomal protein L7 32,443 

F0UHQ1(1) 60S acidic ribosomal protein P0 33,57 

F0UHS4(1) Proliferating cell nuclear antigen 101,906 

F0UIA7(1) Uracil-DNA glycosylase 96,539 

F0UIB1(1) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein HRP1 72,43 

F0UIL2(1) Prohibitin 33,788 

F0UIS7(1) Proteasome component C11 89,822 

F0UIT6(1) Proteasome component 21,047 

F0UIW2(1) Proteasome component 29,635 

F0UIX0(1) Peptidylprolyl isomerase 53,12 

F0UIY6(1) GrpE protein homolog 28,221 

F0UIY9(1) Cytochrome c oxidase subunit 10,932 

F0UIZ5(1) Uncharacterized protein 46,851 

F0UJ05(1) Vesicular-fusion protein sec17 32,835 

F0UJ51(1) Inorganic pyrophosphatase 33,364 

F0UJ77(1) Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase 38,072 

F0UJG1(1) Uncharacterized protein 33,773 

F0UJI5(1) RSC complex subunit 81,172 

F0UJT1(1) Histone H4 11,386 

F0UJX0(1) Large subunit ribosomal protein L3 49,843 

F0UJX8(1) Uncharacterized protein 21,918 

F0UK04(1) V-type proton ATPase subunit G 13,377 

F0UK36(1) Proteasome subunit alpha type 29,76 

F0UK69(1) Acetyltransferase component of pyruvate 

dehydrogenase complex 

52,633 

F0UKG6(1) DNA polymerase epsilon subunit Dpb3 27,647 

F0UKI1(1) Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 58,083 

F0UKI3(1) 40S ribosomal protein S21 47,466 

F0UKK7(1) Histone deacetylase 75,084 

F0UKK8(1) 60S ribosomal protein L23 14,751 

F0UKL5(1) Uncharacterized protein 11,551 

F0UKP2(1) Cell wall glucanase 45,619 

F0UKQ8(1) Cytochrome c oxidase polypeptide IV 22,173 

F0UKS1(1) Ribosomal protein S16 16,439 

F0UKY0(1) FACT complex subunit POB3 64,196 

F0UKY5(1) Cellular morphogenesis protein 130,587 

F0UKY9(1) U2 snRNP auxiliary factor large subunit 64,476 
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F0UKZ6(1) 40S ribosomal protein S13 16,84 

F0UKZ9(1) Transformer-SR ribonucleoprotein 35,579 

F0ULD6(1) ATP synthase subunit delta 23,233 

F0ULF0(1) DNA primase large subunit 167,092 

F0ULF9(1) ATP synthase subunit gamma 32,454 

F0ULK3(1) Transaldolase 35,649 

F0ULK8(1) RNA-binding protein 98,364 

F0ULN3(1) Mitochondrial import receptor subunit tom22 17,581 

F0ULU0(1) Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein 

glycosyltransferase subunit WBP1 

52,097 

F0ULY9(1) SNARE domain-containing protein 42,604 

F0UM23(1) 50S ribosomal protein L12 20,666 

F0UM24(1) T-complex protein 1 subunit theta 98,926 

F0UM33(1) Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit 

alpha 

45,143 

F0UM85(1) Osmosensor protein 34,875 

F0UMG1(1) ATP-dependent helicase NAM7 117,747 

F0UMK1(1) Adenylate kinase 30,271 

F0UMK2(1) 26S proteasome regulatory subunit 40,326 

F0UMM1(1) RNA-binding La domain-containing protein 51,132 

F0UMQ7(1) U5 small nuclear ribonucleoprotein component 111,026 

F0UMU2(1) Actin 47,871 

F0UMV9(1) APSES transcription factor 48,169 

F0UMY6(1) GMF family protein 11,935 

F0UN96(1) Mitochondrial F1F0 ATP synthase subunit F 

Atp17 

11,24 

F0UNE3(1) Importin beta-5 subunit 114,555 

F0UNG1(1) 60S ribosomal protein 15,165 

F0UNU8(1) Cleavage and polyadenylation specific subunit 31,966 

F0UP47(1) ATP synthase alpha subunit vacuolar 75,587 

F0UPB7(1) Ribokinase 44,3 

F0UPE4(1) Cytochrome c oxidase polypeptide VI 18,783 

F0UPN0(1) 60S ribosomal protein 40,178 

F0UPP3(1) Chromatin assembly factor 48,807 

F0UQK5(1) Tubulin alpha chain 50,121 

F0UQM8(1) Plasma membrane ATPase 99,026 

F0UQP8(1) Hsp60-like protein 61,997 

F0UQP9(1) Cofilin 15,07 

F0UQR0(1) ATP synthase subunit beta 56,003 

F0UQU2(1) Splicing factor 3B 65,325 

F0UQU6(1) 40S ribosomal protein S1 29,074 
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F0UQW4(1) Uncharacterized protein 25,068 

F0UR48(1) Vacuolar sorting-associated protein 138,298 

F0UR52(1) 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene 

dioxygenase 

20,492 

F0UR87(1) Proteasome subunit alpha type 28,877 

F0URK5(1) 40S ribosomal protein S17 16,24 

F0URM6(1) 40S ribosomal protein S14 16,053 

F0URN2(1) Actin-related protein 8 138,208 

F0URR1(1) Nuclear protein export protein Yrb2 84,798 

F0US94(1) Pheromone processing carboxypeptidase Kex1 70,728 

F0USA8(1) 60s ribosomal protein 16,5 

F0USC6(1) Uncharacterized protein 53,064 

F0USE1(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit F 37,421 

F0USF1(1) Ribosomal protein S23 15,797 

F0USI1(1) Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit 

alpha 

34,706 

F0USI2(1) SNF2-family ATP dependent chromatin 

remodeling factor 

162,138 

F0USJ3(1) 60S ribosomal protein L2 37,491 

F0USQ7(1) Autophagy-related protein 3 41,635 

F0USX6(1) 60S ribosomal protein 66,654 

F0UT08(1) Fumarate hydratase class II 61,198 

F0UT14(1) 60S ribosomal protein L24 18,112 

F0UT65(1) Vacuolar ATP synthase subunit E 26,585 

F0UT68(1) Phospholipid-transporting ATPase 167,356 

F0UT94(1) Gamma-glutamyltranspeptidase 64,176 

F0UTC4(1) Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 

subunit 

32,275 

F0UTC8(1) Glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(+)] 54,295 

F0UTR7(1) Heterochromatin protein HP1 27,939 

F0UTV8(1) Proteasome subunit alpha type 27,807 

F0UU22(1) F-actin-capping protein subunit alpha 30,062 

F0UUG7(1) Proteasome subunit beta type 31,173 

F0UUI6(1) Extracellular cell wall glucanase Crf1 39,958 

F0UUI7(1) Tyrosine--tRNA ligase 48,534 

F0UUJ5(1) Cytochrome c 20,261 

F0UUK8(1) Vacuolar ATP synthase subunit B 56,088 

F0UUT8(1) Ubiquitin 15,522 

F0UUU4(1) Polyadenylate-binding protein 83,899 

F0UUW0(1) 40S ribosomal protein S8 33,403 

F0UUZ1(1) Filament-forming protein 228,948 
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F0UV12(1) Predicted protein 11,459 

F0UV13(1) 60S ribosomal protein 11,851 

F0UV28(1) GTP-binding nuclear protein 23,864 

F0UV82(1) Protein MAK16 37,57 

F0UVB2(1) ATP synthase subunit D 38,065 

F0UVC7(1) Glycosyl hydrolase 108,581 

F0UVP8(1) 60S ribosomal protein L22 13,923 

F0UVS7(1) Nucleoporin NUP49/NSP49 52,026 

F0UVT0(1) Pre-mRNA polyadenylation factor fip1 53,886 

F0UVX3(1) Uncharacterized protein 51,604 

F0UVX5(1) Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 

(Arp2/3 complex 21 kDa subunit) 

21,371 

F0UVZ9(1) Actin-related protein 2/3 complex subunit 40,051 

F0UW21(1) Isocitrate dehydrogenase [NAD] subunit 40,323 

F0UW26(1) Proteasome endopeptidase complex 39,257 

F0UW53(1) LSM domain-containing protein 10,235 

P33125(1) Heat shock protein 82 77,417 

P34727(1) ADP-ribosylation factor 20,912 

P50142(1) Heat shock protein 60, mitochondrial 61,889 

P53371(1) Tubulin alpha chain (Fragment) 46,608 

P53455(1) Actin 41,609 

Q00043(1) Heat shock 70 kDa protein 77,558 

Q07421(1) Plasma membrane ATPase 98,885 

Q5S580(1) Protein transport protein SEC31 137,698 

Q9HFX1(1) Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 36,122 

 

 

8.3) Proteínas presentes no isolado de H. capsulatum G217B 

 

Numero do 

UniProt 
Nome da Proteína 

Peso 

Molecular 

A6QRK4(1) Fructose-bisphosphate aldolase 30,002 

A6QRL2(1) Nucleosome binding protein 11,696 

A6QT38(1) Nucleoside diphosphate kinase 16,758 

A6QTE0(1) Uncharacterized protein 98,393 

A6QTS7(1) Heat shock protein Hsp88 79,324 

A6QTV0(1) Heat shock 70 kDa protein 66,912 

A6QUT9(1) Saccharopine dehydrogenase [NAD(+), L-lysine-

forming] 

41,849 

A6QVY6(1) Superoxide dismutase 25,31 
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A6QW26(1) Aha1 family protein (90%) 36,661 

A6QWL3(1) Uncharacterized protein 10,81 

A6QWM5(1) Nuclear mRNA splicing factor-associated protein 

(90%) 

46,239 

A6QWM7(1) Elongation factor 1-beta (90%) 30,388 

A6QX58(1) DUF1000 domain-containing protein (90%) 25,6 

A6QXS9(1) 40S ribosomal protein S25 10,71 

A6QY85(1) Mitochondrial processing peptidase beta subunit 52,968 

A6QZ04(1) Uncharacterized protein 21,852 

A6R0E9(1) Uncharacterized protein 41,813 

A6R0K9(1) Ubiquitin-conjugating enzyme E2-17 kDa 17,329 

A6R0S2(1) Eukaryotic translation initiation factor 1A (100%) 17,276 

A6R1B1(1) Uncharacterized protein 32,277 

A6R1E1(1) Superoxide dismutase 25,196 

A6R1P5(1) Uncharacterized protein 34,247 

A6R1Y8(1) Stress protein (90%) 66,442 

A6R290(1) FK506-binding protein 48,43 

A6R2A3(1) Cytochrome c oxidase subunit 10,932 

A6R2C1(1) Vesicular-fusion protein sec17 (90%) 32,835 

A6R382(1) Proteasome endopeptidase complex 46,269 

A6R4G1(1) Uncharacterized protein 14,751 

A6R4U7(1) U2 snRNP auxiliary factor large subunit 64,383 

A6R533(1) Uncharacterized protein 34,97 

A6R5C7(1) Proliferating cell nuclear antigen 27,793 

A6R5E8(1) 60S acidic ribosomal protein P0 33,669 

A6R5N5(1) 10 kDa heat shock protein, mitochondrial 9,753 

A6R5W5(1) Uncharacterized protein 32,116 

A6R631(1) Isocitrate lyase 66,786 

A6R632(1) Citrate synthase 51,461 

A6R6D4(1) Ribosomal protein L31e 13,803 

A6R6K8(1) Aconitate hydratase 82,996 

A6R7L1(1) Uncharacterized protein 60,164 

A6R882(1) Curved DNA-binding protein 42 kDa protein 49,933 

A6R8C5(1) Ubiquitin/79aa fusion protein 17,664 

A6R9F3(1) ATP synthase subunit beta 56,04 

A6R9R2(1) Uncharacterized protein 25,212 

A6R9W0(1) Uncharacterized protein 29,157 

A6RA08(1) Uncharacterized protein 29,121 

A6RAE1(1) Uncharacterized protein 39,401 

A6RAW3(1) Uncharacterized protein 106,862 
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A6RBE5(1) Uncharacterized protein 33,755 

A6RBH0(1) 40S ribosomal protein S12 16,426 

A6REJ9(1) Catalase 57,273 

A6REK4(1) Uncharacterized protein 59,895 

A6REX7(1) Uncharacterized protein 122,676 

A6RF75(1) Monothiol glutaredoxin-4 (90%) 29,69 

A6RFF1(1) Aldehyde dehydrogenase 52,77 

A6RFJ0(1) ADP-ribose pyrophosphatase 25,445 

A6RFM8(1) 60S ribosomal protein L5 34,332 

A6RGG5(1) Uncharacterized protein 11,948 

A6RGK7(1) Uncharacterized protein 27,916 

A6XPH0(1) Uncharacterized protein (Fragment) 10,347 

C0NC43(1) 60S ribosomal protein L11 20,499 

C0NCH9(1) Protein disulfide-isomerase 59,248 

C0NCU6(1) FK506-binding protein 52,659 

C0NDT0(1) Nucleotide excision repair protein RAD23 41,011 

C0NFN4(1) Uncharacterized protein 25,979 

C0NGS3(1) 2,3-bisphosphoglycerate-independent 

phosphoglycerate mutase 

57,217 

C0NHN5(1) Nascent polypeptide-associated complex subunit 

alpha 

22,039 

C0NI22(1) 60S ribosomal protein L22 14,061 

C0NKH9(1) ADP-ribosylation factor 95,073 

C0NKI2(1) 60S ribosomal protein L1 23,763 

C0NQC7(1) Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 

subunit, 

32,287 

C0NSR9(1) Polyubiquitin 60,579 

C0NTZ5(1) RNA-binding protein Snd1 98,25 

C0NTZ7(1) Uncharacterized protein 44,812 

C0NUZ2(1) Non-histone chromosomal protein 6 11,722 

C0NY90(1) Glutathione S-transferase 29,348 

C0NZB8(1) Suaprga1 56,747 

C0P0F2(1) Splicing factor 3b 64,951 

C0P133(1) Proteasome endopeptidase complex 34,018 

C6H1V8(1) Uncharacterized protein 24,759 

C6H687(1) ATP synthase subunit D 38,065 

C6H814(1) GPI-anchored cell wall organization protein 

Ecm33 

23,13 

C6H825(1) Methionine aminopeptidase 2 95,535 

C6H9D7(1) Phosphoglycerate kinase 85,721 

C6HAF0(1) 60S ribosomal protein L12 17,8 
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C6HAP8(1) HMG box protein 41,607 

C6HC35(1) Bacterial-type chitinase 66,981 

C6HF06(1) Aldehyde dehydrogenase 69,19 

C6HFJ8(1) Uncharacterized protein 45,158 

C6HHE5(1) Chromatin remodeling complex subunit 194,426 

C6HL33(1) 40s ribosomal protein s15 18,39 

C6HP94(1) Uncharacterized protein 48,267 

C6HQ06(1) 40S ribosomal protein S23 15,797 

C6HS56(1) Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur 

subunit 

32,275 

F0U543(1) Uncharacterized protein 17,396 

F0U578(1) Cytochrome b-c1 complex subunit 7 14,421 

F0U588(1) Outer mitochondrial membrane porin protein 30,243 

F0U591(1) Methionine aminopeptidase 2 49,308 

F0U597(1) MSP domain-containing protein 32,248 

F0U5J0(1) KH domain-containing protein 54,573 

F0U5L7(1) KOW domain-containing protein domain-

containing protein 

41,382 

F0U5R3(1) Calnexin 62,172 

F0U610(1) Succinate dehydrogenase assembly factor 2, 103,665 

F0U661(1) cAMP-dependent protein kinase regulatory 

subunit 

47,798 

F0U682(1) SEC14 cytosolic factor 41,305 

F0U6D9(1) Peroxidase 41,405 

F0U6J7(1) Phosphoglycerate mutase 57,155 

F0U6S5(1) Proteasome subunit alpha type 26,577 

F0U7H8(1) Succinate dehydrogenase [ubiquinone] 

flavoprotein subunit 

71,168 

F0U7J0(1) Histone chaperone 31,195 

F0U7L9(1) Elongation factor 1-alpha 50,172 

F0U7P3(1) 1,3-beta-glucanosyltransferase 47,919 

F0U7S3(1) 40S ribosomal protein S4 29,347 

F0U7S8(1) 1,3-beta-glucanosyltransferase 57,229 

F0U7U9(1) Aconitate hydratase 84,461 

F0U7X7(1) Uncharacterized protein 18,378 

F0U815(1) Nucleosome binding protein 11,696 

F0U852(1) 40S ribosomal protein S9 22,342 

F0U8B8(1) 60S ribosomal protein L27 15,571 

F0U8D3(1) 26S protease regulatory subunit 6A-B 52,008 

F0U8W1(1) Nuclear transport factor 2 14,758 

F0U9A9(1) 40S ribosomal protein S12 177,392 
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F0U9F4(1) Cystathionine beta-synthase 57,845 

F0U9H1(1) ADP,ATP carrier protein 33,769 

F0UA40(1) 60S ribosomal protein L36 20,587 

F0UA47(1) Enolase 47,165 

F0UA49(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit J 30,543 

F0UAG3(1) MFS monocarboxylate transporter 82,559 

F0UAL5(1) 40S ribosomal protein S7 22,674 

F0UAP8(1) Glycine cleavage system H protein 19,462 

F0UAR1(1) Elongation factor Tu 48,532 

F0UAW3(1) Ubiquitin/79aa fusion protein (100%) 17,429 

F0UAW4(1) Chitinase 68,169 

F0UB02(1) Uncharacterized protein 32,516 

F0UBB7(1) Uncharacterized protein 36,167 

F0UBU4(1) Uridylate kinase 29,635 

F0UCB6(1) Predicted protein 7,715 

F0UCN9(1) NADH-ubiquinone oxidoreductase 18,083 

F0UCQ9(1) Tubulin beta chain 50,034 

F0UCR2(1) Elongation factor 1-beta 30,371 

F0UCS0(1) 60S ribosomal protein L6 22,938 

F0UCX9(1) ADP-ribosylation factor 20,912 

F0UCY3(1) Ribosomal protein 24,148 

F0UD91(1) Rab GDP dissociation inhibitor 52,068 

F0UDA7(1) Ribonucleoprotein 49,711 

F0UDV6(1) Transcription initiation factor TFIID subunit 14 26,618 

F0UDV9(1) NADH-ubiquinone oxidoreductase 28,934 

F0UE00(1) Ran-specific GTPase-activating protein 29,01 

F0UE72(1) 60S acidic ribosomal protein P2 11,105 

F0UE73(1) 40S ribosomal protein S15 24,675 

F0UEA3(1) Uncharacterized protein 10,634 

F0UEI8(1) ATP synthase subunit alpha 50,96 

F0UEZ7(1) Pre-mRNA-splicing factor Cwc24 88,342 

F0UFK7(1) D-aminoacyl-tRNA deacylase 72,478 

F0UFN5(1) Matrix protein 54,556 

F0UFS8(1) 40S ribosomal protein S22 14,721 

F0UFW4(1) Histone H2B 14,87 

F0UFW5(1) Histone H2A 14,224 

F0UG61(1) Nucleosome assembly protein Nap1 46,685 

F0UG71(1) 60S ribosomal protein 16,996 

F0UGN1(1) 40S ribosomal protein S5 23,832 

F0UH61(1) Carboxypeptidase 60,606 
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F0UH88(1) 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase, 

mitochondrial 

51,425 

F0UHG8(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C 97,006 

F0UHH0(1) 60S ribosomal protein 32,443 

F0UHS4(1) Proliferating cell nuclear antigen 101,906 

F0UIB1(1) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein HRP1 72,43 

F0UIX0(1) Peptidylprolyl isomerase 53,12 

F0UIY6(1) GrpE protein homolog 28,221 

F0UIY9(1) Cytochrome c oxidase subunit 10,932 

F0UIZ5(1) Uncharacterized protein 46,851 

F0UJ05(1) Vesicular-fusion protein sec17 32,835 

F0UJ51(1) Inorganic pyrophosphatase 33,364 

F0UJ77(1) Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase 38,072 

F0UJG1(1) Uncharacterized protein 33,773 

F0UK36(1) Proteasome subunit alpha type 29,76 

F0UK69(1) Acetyltransferase component of pyruvate 

dehydrogenase complex 

52,633 

F0UKI3(1) 40S ribosomal protein S21 47,466 

F0UKK8(1) 60S ribosomal protein 14,751 

F0UKL5(1) Uncharacterized protein 11,551 

F0UKQ8(1) Cytochrome c oxidase polypeptide IV 22,173 

F0UKS1(1) Ribosomal protein S16 16,439 

F0UKY9(1) Splicing factor u2af large subunit 64,476 

F0UKZ9(1) Transformer-SR ribonucleoprotein 35,579 

F0UL20(1) NTF2 and RRM domain-containing protein 59,807 

F0ULF0(1) DNA primase large subunit (100%) 167,092 

F0ULK3(1) Transaldolase 35,649 

F0ULK8(1) RNA-binding protein 98,364 

F0ULZ1(1) Clathrin light chain 27,356 

F0UM33(1) Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit 

alpha 

20,666 

F0UMK1(1) Adenylate kinase 30,271 

F0UMK2(1) 26S proteasome regulatory subunit 40,326 

F0UMY6(1) GMF family protein 11,935 

F0UNA5(1) Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 26,369 

F0UNU8(1) Cleavage and polyadenylation specific subunit 31,966 

F0UPE4(1) Cytochrome c oxidase polypeptide VI 18,783 

F0UPF3(1) Uncharacterized protein 45,503 

F0UPP3(1) Chromatin assembly factor 48,807 

F0UPW4(1) Uncharacterized protein 16,246 

F0UQF3(1) Uncharacterized protein 20,844 
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F0UQM8(1) Plasma membrane ATPase 99,026 

F0UQP4(1) Mitochondrial ATP synthase subunit epsilon 

domain-containing protein 

6,808 

F0UQP8(1) Hsp60-like protein 61,997 

F0UQP9(1) Cofilin 15,07 

F0UQR0(1) ATP synthase subunit beta 56,003 

F0UQU2(1) Splicing factor 3B 65,325 

F0UQU6(1) 40S ribosomal protein S1 29,074 

F0UR52(1) 1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene 

dioxygenase 

20,492 

F0URB5(1) Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G 32,019 

F0URM6(1) 40S ribosomal protein S14 16,053 

F0URN2(1) Actin-related protein 8 138,208 

F0URT5(1) Uncharacterized protein 76,558 

F0US11(1) Peptidylprolyl isomerase 18,91 

F0USC6(1) Uncharacterized protein 53,064 

F0USF1(1) Ribosomal protein S23 15,797 

F0USI1(1) Succinate--CoA ligase [ADP-forming] subunit 

alpha 

34,706 

F0USQ7(1) Autophagy-related protein 3 41,635 

F0USX6(1) 60S ribosomal protein 66,654 

F0UT08(1) Fumarate hydratase class II 61,198 

F0UT14(1) 60S ribosomal protein 18,112 

F0UT15(1) 40S ribosomal protein S30 6,95 

F0UU22(1) F-actin-capping protein subunit alpha 30,062 

F0UUI6(1) Extracellular cell wall glucanase Crf1 39,958 

F0UUJ5(1) Cytochrome c 20,261 

F0UUT8(1) Ubiquitin 15,522 

F0UUU4(1) Polyadenylate-binding protein 83,899 

F0UUW0(1) 40S ribosomal protein S8 33,403 

F0UV13(1) 60S ribosomal protein 11,851 

F0UV28(1) GTP-binding nuclear protein 23,864 

F0UVB2(1) ATP synthase subunit D 38,065 

F0UVP8(1) 60S ribosomal protein 13,923 

F0UVT0(1) Pre-mRNA polyadenylation factor fip1 53,886 

O60040(1) 100 kDa protein 98,561 

Q873R1(1) Phosphatidylinositol-phosphatidylcholine transfer 

protein 

41,261 
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9) Apêndice: Artigos Publicados no período de julho de 2015 a novembro de 2019 em 

colaboração. 
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