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RESUMO 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3,4 milhões de pessoas 

morrem todos os anos devido ao consumo de água contaminada, falta de saneamento básico e 

higiene. A contaminação microbiológica das águas tem grande contribuição das amebas de 

vida livre (AVLs). As AVLs são caracterizadas por serem bastante resistentes às adversidades 

do meio ambiente, bem como a germicidas. Portanto, são excelentes reservatórios para 

diversas bactérias, vírus e fungos encontrados no ambiente, como Legionella pneumophila, 

Mycobacterium sp., Escherichia coli e adenovírus. No caso de fungos especificamente, 

AVLs, como Acanthamoeba castellanii têm sido descritas como possíveis hospedeiros 

ambientais para uma ampla variedade de patógenos causadores de micoses como 

Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenkii e Blastomyces dermatitides. 

Entretanto, os mecanismos envolvidos nesta interação não estão completamente elucidados. O 

objetivo desta dissertação é caracterizar molecularmente as instancias que tornam as AVLs 

capazes de interagir e carrear diferentes patógenos fúngicos, levando a uma seleção e 

manutenção de possíveis fatores de virulência que contribuem para emergência de epidemias.  

  Inicialmente, desafiamos culturas de A. castellanii com amostras de fungos 

patogênicos e não-patogênicos, e determinamos a cinética de interação entre os fungos 

propostos e A. castellanii, onde houve aumento nas interações, dependendo do tempo e razão 

fungo: Acanthamoeba utilizados. Quando os fungos foram co-cultivados com ameba, somente 

Cryptococcus neoformans, Candida albicans e em menor proporção, Paracoccidioides 

brasiliensis, foram capazes de crescer, enquanto Sporothrix brasiliensis apresentou 

viabilidade inalterada e H. capsulatum e S. cerevisiae, foram mortos pela A. castellanii. Ao 

avaliar o crescimento fúngico no interior das Acanthamoebas, este organismo provocou a 

morte somente do H. capsulatum, enquanto os outros fungos foram capazes de manter-se 

viáveis no interior do seu fagossomo. A fim de avaliar a modificação da virulência fúngica em 

contato com a ameba, os fungos foram recuperados após crescimento em presença de A. 

castellanii, e utilizados para infectar o modelo in vivo de Galleria mellonella, onde 

observamos que todos os fungos foram capazes de matar mais rapidamente as larvas em 

comparação com fungos controles crescidos em meio somente. Com o objetivo de determinar 

as proteínas de A. castellanii responsáveis pelo reconhecimento fúngico, determinamos 

inicialmente o proteôma de A. castellanii, seguido sequencialmente, pela identificação das 

proteínas da superfície de A. castellanii capazes de ligação fúngicas, incluindo a participação 

de receptores de manose. Estas informações nos ajudaram a evidenciar o papel de novos 

hospedeiros fúngicos, como amebas, na manutenção da virulência fúngica e interação fungo 

com hospedeiros ambientais inferiores. 

Palavras-chave: A. castellanii, interação, fungos patogênicos, virulência, receptores 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

According to the World Health Organization, about 3.4 million people die every year 

due to consumption of contaminated water, lack of sanitation and hygiene. Microbiological 

contamination of water has great contribution by free-living amoebae (FLAs). The FLAs are 

characterized by being very resistant to environmental adversities, as well as germicides. 

Therefore, they are excellent reservoirs for a variety of bacteria, viruses and fungi found in the 

environment, such as Legionella pneumophila, Mycobacterium sp., Escherichia coli and 

adenovirus. In the case of fungi spacifically, FLAs, Acanthamoeba castellanii has been 

described as potential environmental host for a wide variety of fungal pathogens causing 

fungal infections as Cryptococcus spp., Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitides, 

and Sporothrix schenkii. However, the mechanisms involved in this interaction are not fully 

elucidated. The aim of this work is to characterize molecularly the instances that enable FLAs 

to interact and harbor distinct fungal pathogens, leading to selection and maintenance of 

possible virulence factors that contribute to emerging epidemics. 

 Initially, cultures of A. castellanii were challenged with samples of fungal pathogens 

and non-pathogens, to determine the kinetics of interaction between the proposed fungi and A. 

castellanii, where there was an increase in interaction depending on time and multiplicity of 

infection used. When these fungi were co-cultured with the amoeba, only Cryptococcus 

neoformans, Candida albicans and at lower proportion, Paracoccidioides. brasiliensis, were 

able to grow, while Sporothrix brasiliensis displayed unchanged viability, and H. capsulatum 

and S. cerevisiae were killed by A. castellanii. When we consider the fungal growth inside the 

Acanthamoebas, this organism was able to kill only the H. capsulatum, while other fungi 

were able to mantein their viability within its phagosome. In order to assess the modification 

of fungal virulence in contact with the amoeba, fungi were recovered after growth in the 

presence of A. castellanii, and used to infect the in vivo model of Galleria mellonella, where 

we observe that all the fungi were able to kill the larvae faster when compared to fungi grown 

in Acanthamoeba medium alone. In order to determine the A. castellanii proteins responsible 

for fungal recognition, initially we determine the proteome of A. castellanii, followed 

sequentially by the identification of the A. castellanii surface proteins capable of fungal 

binding, including the partpation among several proteins, of mannose receptors. This 

information helped us to highlight the role of new fungal hosts such as amoebas, the 

maintenance of fungal virulence and interaction fungus with lower environmental hosts. 

Keywords: A. castellanii, interaction, pathogenic fungi, virulence, receptors 
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S. brasiliensis (Sbr), C. neoformans H99 (Cn), C. albicans (Ca) e S. cerevisiae (Sc), calculada 

pela diferença entre a inibição na presença e na ausência de 10mM de manose, após os tempos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As amebas de vida livre (AVLs) são protozoários ubiquitários na natureza, sendo 

encontrados em ambientes naturais como solo, ar, águas doce e salgada, poeira, além de 

objetos e locais construídos pelo homem como lentes de contato, equipamentos médicos, além 

de aparelhos de ar-condicionado e torres de resfriamento. Nesses ambientes, as amebas se 

alimentam de biofilmes microbianos (Marciano-Cabral & Cabral, 2003). Dentro do grupo de 

amebas de vida livre encontramos a Acanthamoeba spp. descritas primeiramente por 

Castellanii em 1930 (Castellani, 1930; Magnet, 2014). 

 

1.1 TAXONOMIA DO GÊNERO Acanthamoeba 

  

Pushkarew (1913) nomeou de Amoeba polyphagus a ameba encontrada na poeira, e 

posteriormente, Volkonsky, renomeou esta ameba como gênero Acanthamoeba. Castellanii 

em 1930 isolou de uma cultura da levedura Cryptococcus sp. uma ameba que recebeu mais 

tarde o nome de Acanthamoeba castellanii (Castellanii 1930).  

 Pussard e Pons (1977) utilizaram critérios relacionadas a morfologia e tamanho do 

cisto para identificação de Acanthamoeba spp; assim estas espécies seriam classificadas e 

destinadas a um dos três grupos de acordo com estas características. O grupo I, consistia de 

grandes amebas com cistos de tamanho variando de 16 a 30 μm, com endocistos estrelados e 

ectocistos levemente esféricos. No grupo II, encontramos o maior número de amebas, onde se 

têm cistos com 18 μm ou menos, endocistos variando de poligonal a estrelado e ectocistos 

rugosos. Já o grupo III contém amebas com cistos medindo 18 μm ou menos e algumas 

diferenças morfológicas. Contudo, a utilização da morfologia do cisto não é considerada um 

bom padrão para distinção dos grupos, visto que as alterações morfológicas dos cistos podem 

ser causadas pelas condições de crescimento da cultura. Além disso, os cistos podem 

apresentar morfologia variada dentro da mesma cepa (Kong, 2009). 

 Moura e colaboradores (1992) após estudo dos polipeptídeos de diversos isolados de 

Acanthamoeba spp em análise do perfil fenotípico em gel de gradiente de poliacrilamida, 

observou que as amebas dos Grupos I, II e III poderiam ser distinguidas entre si devido a 

presença de três isoenzimas, a hexoquinase, esterase e fosfatase (Visvesvara, Moura, & 

Schuster, 2007). Técnicas moleculares têm sido utilizadas para distinguir as diferentes 

espécies de Acanthamoeba, incluindo sequenciamento do rRNA 18S, pelo qual atualmente já 
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foram identificados 15 diferentes genótipos (T1-T15) de Acanthamoeba (Visvesvara, Moura, 

& Schuster, 2007). 

 

1.2 FILOGENIA da A. castellanii 

 

 Acanthamoeba castellanii, de acordo com os critérios de Ernst Haeckel em 1866, 

encontra-se classificada entre os microrganismos eucariotos presentes no reino protista. Os 

eucariotos possuem organelas delimitadas pela membrana intracelular, e possuem grande 

variedade de conformações e formas de aquisição de nutrientes. Alguns eucariotos possuem 

grande variação genômica (Burki, 2014). O “Comité de Sistemática y Evolución de la 

Sociedad Internacional de Protistólogos” (Adl, Simpson & Lanel, 2012) classificou os 

eucariotos de acordo com suas características filogenéticas, colocando as amebas em 

diferentes grupos, haja visto a diferenças entre patogenicidade, distribuição e tamanho 

(Magnet, 2014). 

 

1.3 MORFOLOGIA E CICLO BIOLÓGICO 

 

 O ciclo de A. castellanii presente no grupo dos protozoos, é formado por dois estágios: 

o ativo em que o trofozoíto se reproduz por fissão binária, e o estágio latente identificado pela 

presença de cisto (Coulon et al., 2010). 

 Acanthamoeba spp. apresenta durante sua fase de trofozoíto (Figura 2) um núcleo 

podendo apresentar multinucleação quando suspenso em meio líquido, nucléolo, retículo 

endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, ribossomos livres, vacúolo contrátil que 

funciona como sistema digestivo, mitocôndrias, microtúbulos, além de vacúolos menores 

Figura 1: Árvore filogenética mostrando as divisões relacionadas as amebas de vida livre de 

acordo com ribogrupo R (sequencias do rRNA 18S), estabelecida por estudos filogenéticos 

(Magnet, 2014). 
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presentes no citoplasma, tamanho de 14 a 40 μm e locomoção por pseudópodos. Em volta do 

citoplasma observamos uma membrana trilaminar, onde encontramos projeções como 

espinhos, que participam de funções como adesão em superfícies inertes e biológicas, também 

do movimento e da aquisição de alimentos, sendo chamadas de acantapódios (Bowers, 1977; 

Bowers & Olszewski, 1983; Marciano-Cabral & Cabral, 2003; Magnet, 2014). O trofozoíto se 

alimenta de bactérias, algas e leveduras, que pode ocorrer através de fagocitose pela utilização 

de acantopódios ou através de formação de copo de alimento, que são estruturas temporárias 

(Marciano-Cabral & Cabral, 2003). 

Figura 2: Trofozoíto de Acanthamoeba (cepa USP-GM-A3) em cultivo axênico. Na 

imagem ampliada dos trofozoítos podemos observar o núcleo com um nucléolo grande 

rodeado de uma zona característica (seta laranja), um citoplasma carregado de vacúolos 

(seta azul) e os acantopódios como pequenas projeções do citoplasma (seta vermelha) 

(aumento original x200) (Magnet, 2014).  
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A outra fase presente no ciclo da ameba é a de cisto (Figura 3), considerado o estágio 

de latência, que pode variar de acordo com a espécie e o meio em que se encontra, 

apresentando parede dupla, sendo a parede exterior estrelada e formada por uma camada 

proteica; já a parede interior contém majoritariamente celulose e pode apresentar conformação 

de estrela, poligonal, redondo ou oval. O cisto pode apresentar tamanho de 5 a 20 μm, além de 

resistência a diversas condições, como condições extremas acídicas (pH 2.0), congelamento, 

radiação UV (800mJ/cm2) e gama (250 rads), metais pesados e resistência a dissecação por 

mais de 20 anos (Sriram et al., 2008). 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 AMEBAS DE VIDA LIVRE E A. castellanii COMO HOSPEDEIROS 

AMBIENTAIS 

 

A Acanthamoeba spp., uma ameba de vida livre, é um patógeno oportunista de 

humanos e outros mamíferos incluindo gorilas, macacos, cães, ovinos, bovinos, cavalos, e 

cangurus, como também de aves, repteis, anfíbios e peixes (Sriram et al., 2008). Foi isolada 

de grande número de habitats incluindo solo, água fresca de lagoas, piscinas, lagos, água do 

mar, filtros de ar-condicionado, equipamentos médicos, lentes de contato, como já descrito, 

além de fontes orgânicas como vegetais, cultura de células, e tecidos de humanos e animais 

(Visveras, Moura & Schuster, 2007).   

Recentemente, tem sido observado que a contaminação de águas por AVLs pode ser 

um grande problema para epidemias emergentes, não somente por serem patógenos humanos 

em potencial, mas por carrearem e protegerem outros microrganismos que também podem ser 

Figura 3: Morfologia do cisto de Acanthamoeba do grupo I. Endocisto com formato 

estrelado. Microscópio de contraste de fase (1000X). Barra= 6µm. Fonte (Caumo, 2009) 
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prejudiciais à saúde de animais. Desta forma em especial, membros do gênero Acanthamoeba 

têm chamado a atenção por serem possíveis “cavalos-de-tróia” para fungos, como 

Cryptococus spp (Casadevall, 2008; Casadevall, 2012). Isso porque uma vez adaptados ao 

meio intracelular das amebas, estes patógenos se encontram relativamente protegidos de ações 

de biocidas e condições do ambiente, fazendo de sua sobrevivência e disseminação mais 

eficazes. 

 

1.5 Acanthamoeba E MICRORGANISMOS RESISTENTES À AMEBA (MRA) 

 

A. castellanii como ameba de solo, realiza fagocitose para alimentar-se, o que depende 

de interação específica, levando a um estímulo local na célula resultando no englobamento da 

partícula. A fagocitose pode ocorrer com substâncias indigeríveis, como por exemplo, pérolas 

de plástico (poliestireno), partículas de carbono e sílica (Bowers & Olszewski, 1983), ou com 

fungos, bactérias e vírus, onde muitas ingerem essas partículas, se alimentando para sua 

manutenção ou também servindo como hospedeiro para uma ampla variedade de patógenos 

humanos (Rodriguez-Zaragoza, 1994).  

Os endosimbiontes são microrganismos incapazes de se reproduzir fora de hospedeiros 

eucarióticos, como por exemplo, os mimivírus que possuem como hospedeiro Acanthamoebas 

spp. Entretanto, existem ainda os microrganismos resistentes à ameba (MRAs). Os MRAs, 

provavelmente, surgiram devido ao comportamento predatório das amebas sobre 

microrganismos. Alguns destes microrganismos apresentaram características que permitiram 

sua adaptação de forma evolutiva, ao microambiente intracelular destes protozoários 

(Steenberg, Shuman & Casadevall 2001). 

Neste grupo dos MRAs, encontram-se leveduras como Cryptococcus neoformans, e 

Blastomyces dermatitides (Steenberg, Shuman & Casadevall 2001; Greub & Raoult, 2004). 

Devido a essa extensa associação com diversos patógenos fúngicos, A. castellanii vem sendo 

utilizada como modelo para estudo de interações parasita-hospedeiro e caracterização de 

simbiontes ambientais. 

Como a maioria dos microrganismos patogênicos encontram-se no solo, A. castellanii 

e outros predadores fagocíticos, podem exercer pressão seletiva a vários destes 

microrganismos, favorecendo a expressão e conservação de fatores de virulência. Esta 

interação permite a resistência/sobrevivência destes microrganismos no interior de 

hospedeiros, o que confere vantagens durante posterior infecção, em hospedeiros superiores. 
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Vários patógenos possuem a capacidade de replicação no interior da Acanthamoeba spp. e 

escapam da atividade microbicida destes organismos, utilizando mecanismos similares aos 

utilizados para a sobrevivência no interior de macrófagos (Greub & Raoult, 2004). Tal 

fenômeno é consistente com a ideia de que certos aspectos da patogênese microbiana são 

derivados de mecanismos utilizados pelos patógenos para a sobrevivência na presença de 

organismos amebóides ambientais. Como por exemplo durante a replicação de C. neoformans 

no interior da A. castellanii foi observado a formação e acúmulo de vesículas com 

polissacarídeos, característica similar a encontrada em macrófagos de humanos infectados 

pelo mesmo fungo (Brindley, Matin & Khan, 2009).   

 

1.6 PATÓGENOS MAMÍFEROS ENCONTRADOS EM ISOLADOS DE AMEBAS 

 

Vários microrganismos patogênicos, classicamente relacionados ao parasitismo 

intracelular de macrófagos, são capazes de reproduzir no interior de AVL, como por exemplo 

A. castellanii (Barker & Brown, 1994). Greub e Raoult (Greub & Raoult, 2004) relataram os 

principais agentes infecciosos encontrados previamente em amebas. Destes, destacam-se a 

Legionella pneumophila, Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Listeria monocytogenes, 

Helicobacter pylori, C. neoformans, membros das famílias Enterobacteriaceae, 

Vibrionaceae, Mycobacteriaceae e Pseudomonacea. Além destes, vírus como herpes, 

enterovírus e mimivírus também já foram isolados em amostras de AVLs (Rumelt, Cohen, & 

Rehany, 2000; Greub & Raoult, 2004). 

 

1.7 CO-EXISTÊNCIA ENTRE FUNGOS E AMEBAS 

 

 Apesar de abundantes no planeta e de serem principais patógenos para plantas, 

anfíbios e insetos, os fungos acometem menos mamíferos, quando comparados a outros 

microrganismos patogênicos. Possivelmente as características fisiológicas como endotermia, 

homeotermia e a existência de sistema imune inato e adaptativo, presente tanto em mamíferos 

como em aves, podem ser a resposta a relativa resistência a infecções fúngicas (Casadevall, 

2012). 

Fungos estão presentes em diversos ambientes no mundo, assim como as amebas, 

propiciando o encontro e consequentemente a interação entre esses microrganismos. As 

amebas podem ser encontradas em meios aquáticos, porém também em ambientes áridos, 
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onde, por exemplo, podem interagir com Coccidioides immitis (Casadevall, 2012). Além 

disso, Napolitano em 1982, descreve a presença de amebas presentes no tecido de cogumelos 

comestíveis (Napolitano, 1982; Casadevall, 2012).  

. As amebas possuem uma predileção alimentar dependendo do ambiente ao qual são 

expostas. Por exemplo, Hartmannella glebae se alimenta de bactérias gram positivas, em vez 

de gram negativas, leveduras, algas e musgos, quando estas estão disponíveis para sua 

escolha; já A. castellanii é classicamente predadora de leveduras (Casadevall, 2012), e como 

abordado, foi inicialmente descrita em culturas de Cryptococcus sp (Castellanii 1930). Estas 

amebas que especificamente se alimentam de fungos, são conhecidas como amebas 

micofágicas (Casadevall, 2012). 

 Dentre as espécies conhecidas na interação fungo-ameba, A. castellanii é a mais 

utilizada como modelo de estudo, visto que esta pode ser facilmente cultivada em meio 

definido, facilitando o conhecimento experimental; porém o cultivo axênico trata-se de um 

ambiente artificial, o que pode alterar as respostas pertinentes a um ambiente in vivo.  

 

1.8 FUNGOS PATÓGENOS DE MAMÍFEROS E Acanthamoeba 

 

Os fungos podem ser adquiridos, principalmente através do meio ambiente ou pelo 

contato entre indivíduos. Ao nascer o ser humano contrai microrganismos que se tornam 

integrantes da sua microbiota. Candida albicans sendo um fungo comensal presente na 

microbiota da mulher, pode ser adquirido pela criança ao nascer, após contato com a flora 

vaginal e perianal da mãe. Em contraste temos os fungos sistêmicos, como H. capsulatum, B. 

dermatitides e C. immitis, presentes no meio ambiente de áreas endêmicas, como fonte de 

infecção para os indivíduos que tiverem acesso ao local (Casadevall, 2012). Exceto por 

Candida albicans, que é considerada comensal, mas pode ser encontrada como contaminante 

ambiental (Brusko & Marten, 1991; Silva-Bedoya, Ramírez-Castrillón & Osorio-Cadavid, 

2014) a maioria dos fungos patogênicos são saprófitos, por serem organismos de vida livre e 

não necessitarem de hospedeiros para a sua propagação (Hogan, Klein, & Levitz, 1996). 

Devido à ausência de especificidade para um determinado hospedeiro, os fungos são capazes 

de causar doenças em múltiplas espécies animais. 

Os fungos patogênicos mamíferos se apresentam com uma ampla variedade de 

fenótipos no ambiente. O fungo C. neoformans, capaz de causar pneumonias e 

meningoencefalites em humanos, é um fator de risco principalmente para indivíduos 
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infectados pelo HIV. Apresenta-se como uma levedura envolta por uma cápsula 

polissacarídica, considerada o seu fator de virulência mais importante (Doering, 2009; Ma & 

Mey, 2009; Zaragoza et al., 2009). O crescimento capsular é induzido durante a infecção e 

contribui para a virulência através de múltiplos mecanismos, como inibição da fagocitose e 

resposta imune (Zaragoza et al., 2009), além de proteção contra radicais livres. Como C. 

neoformans é parasita intracelular facultativo de macrófagos (Feldmesser, 2000; Feldmesser 

2001), seus fatores de virulência podem ter surgido como resultado de interação com 

hospedeiros “acidentais" presentes no solo (Casadevall, 2012; Steenbergen & Casadevall, 

2003), como por exemplo A. castellanii, já que os mecanismos de interação são similares ao 

ocorrido entre C. neoformans e outras células fagocíticas (Bunting, 1979; Steenbergen, 

Shuman, & Casadevall, 2001). De fato, a interação de C. neoformans com hospedeiros 

amebóides resulta em aumento da virulência fúngica (Steenbergen & Casadevall, 2003) 

principalmente devido à indução da expressão da cápsula polissacarídica (Chrisman et al., 

2011). Análises de extratos de A. castellanii mostraram que a fração composta por 

fosfolipídeos polares, particularmente fosfatidilcolina, eram capazes de induzir o aumento 

capsular com a consequente formação de células gigantes. Portanto, lipídeos polares de 

origem amebóide poderiam sinalizar para a presença de A. castellanii, resultando em indução 

capsular por C. neoformans como mecanismo inespecífico de defesa contra potenciais 

predadores (Chrisman et al., 2011). 

Fungos termodimórficos como B. dermatitidis, P. brasiliensis, S. schenckii, e H. 

capsulatum são capazes de conversão de leveduras para forma filamentosa, dependendo na 

grande maioria da temperatura. In vitro e provavelmente no ambiente, A. castellanii é capaz 

de fagocitar estes fungos, o que frequentemente resulta em morte da ameba e crescimento 

fúngico, principalmente devido à conversão da forma leveduriforme à forma filamentosa 

(Steenbergen & Casadevall, 2003). No caso específico de H. capsulatum, a exposição de 

cepas avirulentas mantidas por longo período em laboratório à A. castellanii, foi capaz de 

selecionar ou induzir fenótipos de H. capsulatum capazes de causar infecção persistente em 

modelos murinos (Steenbergen & Casadevall, 2003), correlacionadas a um aumento de 

células inflamatórias pulmonares após a infecção intranasal, em comparação com leveduras 

controles. Estas observações sugerem que A. castellanii, especificamente, exerce um papel 

fundamental na manutenção destes organismos no ambiente e seleção/manutenção dos fatores 

de virulência fúngicos.  
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1.8.1 Histoplasma capsulatum 

 

O fungo patogênico H. capsulatum var. capsulatum, é o agente etiológico da 

histoplasmose clássica e apresenta distribuição cosmopolita. Como é um fungo dimórfico, 

possui forma filamentosa, no meio ambiente, ou leveduriforme, parasitando tecidos do 

hospedeiro, podendo realizar conversão para uma das formas dependendo da variação de 

temperatura e condição nutricional. Além disso, a forma filamentosa é encontrada no meio 

ambiente, onde apresenta maior quantidade de fontes de nitrogênio, principalmente ácido 

úrico, devido a presença de fezes de aves e morcegos (Mishra, Ramamurthy & Behera, 2015; 

Guimarães, Cerqueira & Nosanchuk, 2011). A forma filamentosa é composta 

microscopicamente por hifas hialinas e septadas, com estruturas de reprodução assexuadas 

podendo ser um macroconídio arredondado (8-14 m), com parede espessa e com projeções 

cilíndricas (tubérculos), ou um microconídio com paredes lisas e forma esférica (2-4 m) 

(Guimarães, Cerqueira & Nosanchuk, 2011).  

A infecção por este fungo, ocorre quando há um distúrbio mecânico de solos 

contaminados, causando a dispersão de propágulos, como microconídios, que posteriormente 

são inalados pelo indivíduo. Após a entrada destes conídios ou fragmentos de hifas, no 

organismo do indivíduo, ocorre a conversão destas estruturas para a forma de levedura, com 

brotamentos. As leveduras então interagem com as células de defesa do organismo, como 

macrófagos ou células dendríticas. As leveduras são estrutura altamente resistente as células 

de defesa e adaptadas à temperatura de 37ºC. No interior de macrófagos, as leveduras são 

internalizadas para o fagolisossoma, onde o fungo pode se reproduzir normalmente por inibir 

a acidificação e função lisossomal. Celulas dendríticas são capazes de digerir as leveduras de 

H. capsulatum (Gildea, et al., 2005; Gildea, Morris & Newman 2001), ativando assim células 

T, ocorrendo liberação de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, interleucina- 12 e IFN-

gamma (Kügler et al., 2000; Guimarães et al., 2009).  

O desenvolvimento de histoplasmose está relacionada a quantidade de inóculo que o 

indivíduo se expôs, a competência do sistema imune, além da virulência da cepa (Nosanchuk 

et al., 2012). A maioria dos casos de histoplasmose apresenta-se de forma assintomática 

(>95%), lembrando uma doença respiratória inespecífica (Damasceno et al., 2016). 

Normalmente esta doença atinge pacientes imunocomprometidos, principalmente os que 

apresentam a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (Guimarães, Cerqueira & 

Nosanchuk, 2011; Mishra, Ramamurthy & Behera, 2015). A infecção pode se apresentar de 
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forma latente, porém esta latência pode exibir reativação em pacientes que fazem tratamento 

com corticóides, quimioterápicos e transplantados, levando a uma forma sistêmica da doença 

(Guimarães, Cerqueira & Nosanchuk, 2011).  

 

1.8.2 Paracoccidioides sp. 

 

O fungo Paracoccidioides brasiliensis e P. lutzii, são fungos dimórficos, apresentando 

na temperatura ambiente hifas e conídios, e a 37ºC, leveduras com múltiplos brotamentos 

(Cruz et al., 2013). Através da inalação de conídios ou micélios, acomete principalmente 

homens que trabalham no campo, com faixa etária entre 30-50 anos e envolvidos com a 

cultura cafeeira. Pouca higiene, pobre nutrição, ingesta de altas quantidades de álcool e o 

hábito de fumar são considerados fatores de risco (de Oliveira et al., 2015; Araújo et al., 

2016). 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica e endêmica autóctone na 

América Latina, acometendo principalmente países como Brasil, Venezuela e Argentina 

(Cruz et al., 2013; de Oliveira et al., 2015). No Brasil, esta micose é responsável por mais de 

50% das mortes causadas por fungos (Araújo et al., 2016).  

 Com relação às formas clinicas, a PCM pode ser classificada em formas 

aguda/subaguda (tipo juvenil) ou crônica (tipo adulto). A forma juvenil manifesta-se com 

rápida progressão, apresentando lesões disseminadas e grande mortalidade, enquanto a forma 

crônica, responsável por 90% dos casos, é de progressão lenta e insidiosa, acometendo 

principalmente homens adultos. O epitélio pulmonar é o foco inicial, e onde ocorre a 

transformação da fase filamentosa para a leveduriforme, com posterior disseminação para 

outros tecidos como mucosa, pele, nódulos linfáticos, fígado, baço, vias aéreas e região oral 

(Cruz et al., 2013; de Oliveira et al., 2015).  

 

1.8.3 COMPLEXO Sporothrix  

 

A esporotricose é uma micose causada pelo complexo Sporothrix, onde estão 

presentes as espécies Sporothrix brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, S. luriei, S. pallida e S. 

schenckii sensu stricto. A espécie S. pallida, que antes nunca fora relatada acometendo 

homens e animais, recentemente em 2014, foi revelada como a responsável pela onicomicose 

em paciente no Chile (Cruz et al., 2014; Téllez et al., 2014).  
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São espécies termodimórficas (apresentam variação de morfologia de acordo com a 

temperatura), possuem distribuição mundial, e acometem homens e animais. É a micose 

subcutânea mais comum nas Américas, principalmente no Brasil, México, Colômbia, Peru e 

Uruguai. Este complexo está presente em áreas tropicais e subtropicais, em substratos de 

vegetais, excreta de animais e solos ricos em celulose com pH variando de 3,5 a 9,4, além de 

umidade de 92%. Assim, apresentam filamentos com conídios com arranjo em formato de 

“margarida” a temperatura ambiente, onde a forma e tamanho dos conídios podem ser 

utilizados para diferenciação das espécies (Oliveira et al., 2014). Em temperaturas em torno 

de 35-37ºC, o fungo converte-se a sua froma levedura, apresentando microscopicamente 

formato alongado em forma de charuto, com tamanhos variando entre 2-6 m (Barros, Paes & 

Schubach 2011; Chakrabarti et al., 2014; Téllez et al., 2014; Mora-Montes et al., 2015). 

Nos humanos as manifestações clínicas são descritas como cutânea fixa, linfocutânea, 

cutânea disseminada e esporotricose sistêmica. A linfocutânea é a forma mais comum, onde 

ocorre aparecimento de nódulos ao longo dos vasos linfáticos. Já na esporotricose sistêmica, 

normalmente associado a pacientes HIV+, onde foram relatadas lesões no baço, fígado, 

pulmão, testículo, além de olhos, articulações e sistema nervoso central (Téllez et al., 2014; 

Mora-Montes et al., 2015). 

 

1.8.4 Cryptococcus sp. 

 

A criptococose é ocasionada pelas espécies C. neoformans e C. gatti, são leveduras 

presentes no meio ambiente, principalmente onde contém fezes de pombos e árvores de 

eucaliptos, respectivamente. Cryptococcus sp. apresenta cápsula polissacarídica, que confere 

especificidade antigênica. Assim, Cryptococcus sp. apresenta quatro sorotipos, C. neoformans 

var. grubii apresenta sorotipo A, C. gatii apresenta sorotipos B e C e o C. neoformans var 

neoformans, sorotipo D. Além disso, já foi descrito na espécie C. neoformans um sototipo 

híbrido (sorotipo AD) (Gibson & Johnston, 2015; Rohatgi & Pirofski, 2015).  

A infecção por este agente ocorre através da inalação de leveduras dissecadas, ou 

através de basidiosporos dispersos no meio ambiente. Em hospedeiros imunocompetentes, a 

maioria dos casos apresenta-se com estado de latência após a infecção, com granulomas 

presentes no pulmão. Em hospedeiros imunocomprometidos que adquirem a micose, o estado 

de latência dá lugar ao desenvolvimento de doença disseminada, onde a partir do pulmão, o 

fungo pode rapidamente disseminar-se para o sistema nervoso central, proveniente a partir da 
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corrente sanguínea. Portanto, além de lesões no pulmão e pele, ainda existe a possibilidade de 

ocorrer meningoencefalite, que pode levar a morte do indivíduo (May et al., 2015; Rohatgi & 

Pirofski, 2015). C. neoformans está normalmente associado a mortalidade em pacientes 

HIV+, enquanto o C. gatti apresenta maior acometimento de indivíduos imunocompetentes 

(Gibson & Johnston, 2015).   

 

1.8.5 Candida albicans 

 

A micose candidíase pode ser ocasionada por aproximadamente 20 espécies do gênero 

Candida (Williams et al., 2013). Dentre as espécies podemos citar a mais frequente C.  

albicans, que é parte integrante da microbiota de animais homeotérmicos, incluindo aves e 

mamíferos (Klis & Brul, 2015). C. albicans está presente na pele e superfície das mucosas, 

intestinos, vagina e cavidade oral. Em pacientes HIV+, quando coloniza tecidos profundos, 

pode causa candidíase disseminada, onde na maioria das vezes pode ser fatal (Mayer, Wilson 

& Hube, 2013; Williams et al., 2013; Klis & Brul, 2015).  

A candidíase é favorecida pela presença de fatores predisponentes, que contribuem 

para o imunocomprometimento do organismo do indivíduo. São fatores, o uso indiscriminado 

de antibióticos, causando alteração na composição bacteriana comensal competitiva, má 

nutrição, desbalanço hormonal; diabete mellitus, uso de anticoncepcionais e gravidez (Gow et 

al., 2013; Mayer, Wilson & Hube, 2013; Williams et al., 2013; Klis & Brul, 2015). 

A espécie C. albicans apresenta em sua microscopia levedura unicelular, que facilita 

dispersão fúngica; hifas verdadeiras, estrutura que propicia a adesão nos tecidos do 

hospedeiro, além de auxiliar no crescimento invasivo e fuga do sistema imunológico do 

hospedeiro; e pseudohifas. Além disso, C. albicans, promove a formação de biofilme, 

estrutura de associação de microrganismos e superfície com matéria orgânica. O biofilme é 

uma barreira mecânica contra fármacos utilizados no combate de patógenos, sendo assim, 

uma estrutura de proteção para o microrganismo (Klis & Brul, 2015). 

No meio ambiente, C. albicans pode ser encontrada em água de rios, ou em águas 

contaminadas com esgoto, além de água do mar, e águas recreacionais. A presença deste 

patógeno em ambiente aquático está relacionada com a contaminação por excretas de 

humanos e animais. Por isso C. albicans pode ser utilizado com um indicador da qualidade da 

água (Buck & Bubucis, 1978; Cook & Schlitzer, 1981; Silva-Bedoya, Ramírez-Castrillón & 

Osorio-Cadavid, 2014).    
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1.8.6 Saccharomyces cerevisiae 

  

S. cerevisiae é uma levedura normalmente presente no meio ambiente, e no intestino 

de vespas, o que facilita sua dispersão (Pérez-Torrado & Querol , 2016; Stefanini et al., 2016). 

É geralmente utilizada na produção de produtos alimentícios, como pães, vinho e cerveja, 

além de suplemento vitamínico. Normalmente, em indivíduos imunocompetentes, S. 

cerevisiae não é capaz de provocar doença. Entretanto atualmente este microrganismo está 

sendo associado a infecções cutâneas, vaginites, infecções no trato gastrointestinal e 

respiratório, infecções sistêmicas, como também atingindo órgãos essenciais de pacientes 

críticos. A hipótese sobre as infecções relacionadas a S. cerevisiae, é devido ao crescente 

número de indivíduos com algum imunocomprometimento, como idosos, pacientes HIV+/ 

AIDS, tratamento com imussupressores e crianças prematuras. Com isso, a S. cerevisiae 

possui nova denominação, de patógeno oportunista emergente (Behzadi & Behzadi, 2012; 

Pérez-Torrado & Querol, 2016). 

  

1.9 COMPONENTES DA PAREDE CELULAR FÚNGICA NA INTERAÇÃO COM 

HOSPEDEIROS 

 

A parede celular fúngica é uma estrutura complexa que apresenta funções importanes 

na reprodução, ligação célula/célula e célula/matriz, morfologia, morfogênese e proteção 

osmótica e física. É formada basicamente de polissacarídeos e proteínas (Nimrichter et al., 

2005; Bowman & Free, 2006). A parede celular de fungos patogênicos apresenta 

conformação e dinâmicas diferentes dos não-patogênicos, incluindo a presença de maiores 

níveis de algumas moléculas já descritas, que estão envolvidas diretamente na patogênese, 

como proteínas de choque térmico, glicofosfolipídeos, melanina e histonas (Nimrichter et al., 

2005). 

A quitina é um polissacarídeo presente na parte interna da parede fúngica, composta 

pela ligação de moléculas de N-acetilglucosamina, que consiste no arcabouço estrutural da 

parede celular e possui função de dar forma a célula e de manutenção da estabilidade 

osmótica. Apresenta em média, quantidades de 1-2% nas leveduras, e entre 10-20% em 

fungos filamentosos. A quitina pode, também, ser encontrada ligada a glucanas (beta-1-6 

glucana e beta-1-3 glucana) (Nimrichter et al., 2005; Bowman & Free, 2006).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez-Torrado%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26779173
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stefanini%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26787874
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behzadi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23483816
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9rez-Torrado%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26779173
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Normalmente a resposta do sistema imune inato necessita do envolvimento dos 

receptores de reconhecimento padrão (PRRs), expressas pelos fagócitos e por outras células 

acessórias do sistema imunológico. Para ocorrer o reconhecimento da quitina, a parede 

fúngica deve sofrer danos, como por exemplo, pela não formação de beta-1,3-glucana, pela 

ação de equinocandinas. Com a exposição da quitina na parede celular, receptores podem 

atuar, como é o caso do RegIIIγ, lectina tipo C, NKR-P1 receptor de ativação em células 

natural killer de camundongos, galectina-3, uma lectina com afinidade para beta-galactosideos 

e FIBCD1, uma proteína transmembrana tipo II expressa em trato gastrointestinal (Levitz, 

2010; Mora-Montes, Netea & Ferwerda, 2011; Bueter, Specht & Levitz, 2013).  

Em geral as beta-glucanas da parede celular fúngica apresentam ligação com vários 

receptores PRRs, incluindo receptores TLR-2, sendo capaz de ativá-los. Especificamente 

dectina-1, um receptor lectina tipo C, apresenta afinidade pelas beta-1,3-glucanas da parede 

dos fungos (Lenardon, Munro & Gow, 2010; Levitz, 2010; Mora-Montes, Netea & Ferwerda, 

2011; Bueter, Specht & Levitz, 2013; Wagener et al., 2014).  

O conteúdo protéico presente na parede celular representa cerca de 20-30% em fungos 

filamentosos, e varia entre 30-50% em leveduras, como S. cerevisiae e C. albicans. A maioria 

das proteínas de parede, são as glicoproteínas, que apresentam carboidratos N- e O- ligados a 

porção proteica destas moléculas. Já em S. cerevisiae e C. albicans as proteínas são 

associadas em sua maioria a polímeros de manose (mananas), denominadas então, de 

manoproteínas. Em fungos filamentosos, além de açúcares como manose, encontramos 

também galactose e ramnose, formando assim compostos de galactomananas e 

ramnomananas. (Bowman & Free, 2006). A função das proteínas de parede são: mediar 

adesão celular, manter a morfologia, proteção, mediar a absorção de moléculas e transmitir 

sinais extracelulares para o interior, envolvidas então na sinalização intracelular (Bowman & 

Free, 2006). Dentre os receptores com afinidade por manoproteínas, destacamos o receptor 

tipo Toll (TLR) -4, que reconhecem os carboidratos O-ligados; já os N-ligados apresentam 

afinidade por receptor de manose, receptor Fc e dectina-2. 

Dentre os patógenos estudados neste trabalho, somente H. capsulatum apresenta uma 

proteína de superfície histona 2B, caracterizada. Esta proteína está presente na superfície de 

células eucarióticas, como células T e B, e células procarióticas. Além disso, é reconhecida 

por ser um antígeno e por estimular a proliferação de células linfóides e síntese de Ig. Em 

microrganismos, como Mycobacterium leprae e M. smegmatis, essas histonas são utilizadas 

na adesão a superfície de células alvo, característica que também foi relacionada a H. 
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capsulatum (Nosanchuk, et. al. 2003; Nimrichter et al., 2005; Guimarães, Cerqueira & 

Nosanchuk, 2011; Nosanchuk et al., 2012).  

As proteínas de choque térmico estão descritas em todos os organismos vivos. Dos 

patógenos estudados S. cerevisiae, H. capsulatum, P. brasiliensis e C. albicans apresentam 

diferentes proteínas de choque térmico (Nimrichter et al., 2005), dependendo do seu 

endereçamento celular, envolvidas em diversas funções celulares, como em H. capsulatum e 

P. brasiliensis a proteína Hsp60. Em C. albicans podemos encontrar Hsp90, que é 

fundamental para sua sobrevivência, já que em experimentos onde a produção de Hsp90 foi 

bloqueada, as células se apresentaram não viáveis. Além disso esta levedura também possui 

outras proteínas de choque térmico como Hsp70, proteína que também é encontrada em S. 

cerevisiae, além de Hsp150 (Matthews & Burnie, 2004).   

Os glicofosfolipídeos são estruturas presentes em mamíferos e fungos, porém 

apresentam diferenças estruturais e funcionais que auxiliam na sua identificação (Guimarães 

et al., 2011). Como por exemplo, os fungos apresentam glicoinositolfosforil ceramidas, com a 

porção de açúcar ligado a ceramida por inositol fosfato. Esta estrutura é conservada em 

espécies patogênicas. Um tipo de glicoesfingolipídeos é a ceremida monohexose, também 

presente em células eucarióticas, porém ausente em S. cerevisiae (Nimrichter et al., 2005; Del 

Poeta et al., 2014).  

A melanina é produzida durante infecção fúngica, e é resultado de deposição de 

complexo polimérico na parede celular. Paracoccidioides brasiliensis, Cryptococcus 

neoformans, Sporothrix brasiliensis e Histoplasma capsulatum apresentam melanina em sua 

parede. Em Cyptococcus neoformans a melanina está relacionada a interferência na ativação 

do complemento, fagocitose e redução da ação de antifúngicos (Nimrichter et al., 2005; 

Almeida-Paes et al., 2015). 

Pela sua alta complexidade, a parede celular fúngica vem sendo alvo de novas terapias 

antifúngicas (Nimrichter et al., 2005). Além disso, como fisicamente é a estrutura mais 

externa da célula fúngica, é a principal estrutura utilizada pelos fungos para interagir com o 

seu ambiente e os seus diversos hospedeiros, sendo então ultimamente alvo de estudos para a 

identificação das estruturas fúngicas responsáveis por esta interação. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthews%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15040939
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Figura 4: Estrutura da parede celular de C. albicans. Camada exterior composta de quitina, β-

1,3- glucana e β-1,6- glucana e camada interna com polissacarídeos de quitina e β-1,3- 

glucana (Gow, et al., 2011).  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Devido a natureza promiscua das Acanthamoeba spp. em termos de aquisição de 

nutrientes do ambiente, dentre os diversos patógenos fagocitados, os MRAs são capazazes 

crescer no interior de amebas, principalmente aqueles que não possuem reservatórios 

conhecidos (Rodriguez-Zaragoza, 1994; Steenberg, Shuman & Casadevall, 2001).  

Muitos dos fatores de virulência necessários para a sobrevivência de microrganismos 

durante interação com hospedeiros invertebrados são também importantes para a 

patogenicidade em mamíferos, sugerindo que a virulência pode ter evoluído e pode ser 

mantida, como mecanismos de defesa contra predadores amebóides, nematódeos e outros 

pequenos invertebrados que se alimentam de microrganismos (Marciano-Cabral & Cabral, 

2003). 

Como citado anteriormente para Cryptococcus spp., sua cápsula sofre crescimento 

durante infecção em amebas (Stone & Williams, 1996; Tucker & Casadevall, 2002; Chrisman 

et al., 2011). Por isso, acreditamos que outros microrganismos também necessitem de 

interação com seus hospedeiros para que ocorra evolução e consequente sobrevivência das 

espécies durante as infecções. No caso dos patógenos escolhidos para o desenvolvimento do 

presente trabalho, todos podem alcançar o interior de AVLs, assim como ocorrido também em 

macrófagos humanos. Vale ressaltar que as amebas e macrófagos guardam semelhanças em 

suas interações, o que pode ser importante durante infecções em hospedeiros animais. As 

amebas, assim como os macrófagos, fagocitam partículas, que se localizam em 

fagolisossomos que possuem enzimas para digestão destas (Cirillo, Falkow & Tompkins, 

1994). Vale ressaltar que estas características tornam estas células inóspitas para infecção por 

patógenos. Entretanto, diversos deles desenvolveram mecanismos para subverter as funções 

fagocíticas de amebas e macrófagos. Ainda importante para o paralelo traçado entre A. 

castellanii e macrófagos, está o fato que mecanismos de escape e sobrevivência de fungos em 

A. castellanii mostraram-se comuns aos utilizados por estes patógenos em macrófagos, o que 

pode explicar como estes evoluíram da infecção de células eucariontes simples para 

organismos mais complexos como os mamíferos. 

Portanto, como as vias de imunidade inata são amplamente conservadas na natureza, 

os estudos de interação entre hospedeiros amebóides ou invertebrados com microrganismos 

patogênicos consistem de importantes modelos para o entendimento dos mecanismos de 

virulência e imunidade, além de complementar o uso de outros modelos de infecção 
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utilizando mamíferos (Steenbergen, Shuman & Casadevall, 2001). A escolha de se utilizar 

modelos invertebrados para o estudo da resposta de células hospedeiras a infecções é de 

grande valia, já que esta estratégia fornece riscos significativamente menores aos 

pesquisadores envolvidos, não há impedimento ético para o desenvolvimento do proposto 

estudo e ainda, a redução de custos proveniente da escolha de modelos invertebrados é 

bastante significativa (Mylonakis et al., 2003; Anastassopoulou, Fuchs & Mylonakis 2011). 

Assim, o nosso objetivo é compreender o mecanismo molecular que permite que 

amebas de vida livre atendam uma rede de patógenos distintos entre si. A hipótese que temos 

é que talvez as AVLs possuam receptores universais de interação com os mais diversos 

microrganismos, como fungos, bactérias e vírus. Pouco se sabe sobre os mecanismos e 

dinâmica de interação entre patógenos e AVLs. A literatura disponível no momento não 

apresenta determinação das vias moleculares, em especial dos receptores específicos 

utilizados pelas A. castellanii na interação com fungos. Portanto, o foco principal deste estudo 

é determinar a importância da interação entre fungos e A. castellanii e identificar 

representantes destes receptores de forma a nos possibilitar a descrição das vias moleculares 

envolvidas durante infecções de AVLs, podendo desta forma extrapolar o conhecimento para 

macrófagos, essenciais para o sistema imune de mamíferos.  
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3 OBJETIVOS 

 

Caracterizar a dinâmica e cinética do mecanismo de interação da A. castellanii com os 

diferentes fungos propostos a nível molecular e determinar a importância deste processo de 

interação na virulência fúngica. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Determinar a o efeito do fator tempo e razão fungo: Acanthamoeba na cinética de 

interação entre A. castellanii e os fungos.  

 Avaliar a viabilidade dos fungos utilizados neste estudo, H. capsulatum, P. 

brasiliensis, S. brasiliensis, C. neoformans, C. albicans e S. cerevisiae, em co-cultivo 

e no ambiente intracelular da A. castellanii, a fim de caracterizar a adaptação fúngica a 

este hospedeiro. 

 Determinar a importância da interação ameba-fungo na virulência fúngica. 

 Caracterizar as bases moleculares na dinâmica de interação da ameba de vida livre A. 

castelanii e endosimbiontes fungicos, para identificar, utilizando técnicas de 

proteômica, os receptores de A. castellanii responsáveis pelo reconhecimento e adesão 

fúngica. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ORGANISMOS E CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO 

 

A. castellanii 30234 (ATCC, Manassas, VA) foi cultivada em meio PYG (20 g/L de 

peptona, 1 g/L extrato de levedura e 18 g/L de glucose (pH 6,5) suplementado com 100 mM 

de glicose, 0,4 mM de CaCl2, 0,4 mM de MgSO4, 2,5 mM de Na2HPO4, 2,5 mM de KH2PO4, 

1 g/L de citrato de sódio e 0,05 mM de Fe(NH4)2(SO4)2. A. castellanii foi cultivada em 

garrafas de cultura a 28ºC, até a formação de monocamada, e posteriormente utilizadas nos 

experimentos propostos. Os fungos foram crescidos de acordo com protocolos padrões 

específicos. H. capsulatum G217B foi cultivado em HAMF-12 a 37ºC por 48h (Guimarães, 

2009); C. neoformans H99 (sorotipo A) em meio mínimo a 37ºC por 48h (Guimarães, 2010); 

C. albicans SC5314 e S. cerevisiae cultivadas por 48h em Sabouraud a 37ºC (Gacser, 2007); 

S. brasiliensis IPEC 23508 em caldo BHI a 37ºC (Freitas et al., 2015) e P. brasiliensis 18 em 

placa com meio BHI suplementado com 5% de sobrenadante de cultura de P. brasiliensis 

crescida, onde posteriormente o sobrenadante será esterilizado com filtro de 0,22µm, e 4% de 

soro fetal bovino, durante 15 dias à 37ºC (Magalhães et al., 2012; Bueno et al., 2016). 

 

4.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA   

 

Para observarmos ultraestruturalmente a ligação entre amebas e as leveduras, 

realizamos inicialmente a análise através da microscopia eletrônica de varredura. As 

lamínulas utilizadas para fixação foram lavadas com Extran 5%, onde o material foi levado à 

fervura durante 2min, e o detergente foi retirado por lavagens sucessivas com água destilada. 

Posteriormente, as lamínulas foram colocadas em um recipiente contendo álcool 70%, e 

agitadas durante 30 segundos e então secas em papel-de-filtro. Em seguida, as lamínulas 

foram autoclavadas a 121ºC por 20min. Após esterilização, as lamínulas foram incubadas a 

37ºC com uma solução estéril de Poli-L-lisina (0,1g/100mL) durante 40min. Preparadas as 

lamínulas, elas foram adicionadas aos poços de uma placa de 24-poços e as amebas 

adicionadas numa concentração de 4x105 amebas/poço. Posteriormente, as leveduras foram 

adicionadas na razão de 2 leveduras: 1 ameba e as placas incubadas a 28ºC. Os tempos de 

interação inicialmente estipulados foram de 30 min e 2 horas. Após os tempos de interação 

realizamos a fixação do material, com glutaraldeído 2,5% em tampão de cacodilato de Sódio 
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(1M) e incubação por 2 h a temperatura ambiente. Subsequentemente, o material foi 

desidratado com passagens em acetona a 30, 50, 70, 90 e 100%. Em seguida as preparações 

foram secas pelo ponto crítico e revestidas com ouro-paládio. As micrografias foram 

realizadas no microscópio eletrônico de varredura JEOLJSM-6490LV, localizado na 

Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO). 

 

4.3 CINÉTICA DE INTERAÇÃO ENTRE A. castellanii E FUNGOS PROPOSTOS 

 

Para entendermos melhor os termos que envolvem a cinética de interação, resolvemos 

estudar dois fatores que pudéssemos controlar, para tanto escolhemos o tempo e a razão, 

fungo: Acanthamoeba na interação entre A. castellanii e as leveduras. Realizamos o 

plaqueamento das células de A. castellanii na concentração de 2x105 células/poço em placas 

de cultura de células (24-poços) onde foram crescidas overnight a 28ºC. As leveduras foram 

marcadas com 0,04 mg/mL de NHS-Rhodamine (LifeTechnologies) por 1 h com agitação a 

temperatura ambiente, seguido por até 5 lavagens posteriores em PBS (pH 7,5), com 

centrifugação a 3.400 rpm durante 5 min. Os microrganismos foram adicionados à A. 

castellanii em diferentes razões (10 patógenos:1 Acanthamoeba; 5:1; 2:1; 1:1) e as diferentes 

proporções foram incubadas por diferentes períodos (1h, 2h, 3h) a 28ºC. Após incubação, os 

poços foram lavados 3X para eliminar os fungos livres. Posteriormente, as amostras foram 

analisadas por citometria de fluxo para avaliar o total de A. castellanii interagindo com os 

fungos. Determinamos a porcentagem de células FL2+ (porcentagem de amebas que 

interagiram com os fungos), através da razão entre o número de amebas positivas para a 

fluorescência vermelha (FL2+), frente ao total de células analisadas, multiplicado por 100. 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DO CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS 

ESTUDADOS NA PRESENÇA DE A. castellanii 

 

A fim de determinar o número de unidades formadoras de colônias (UFCs) das 

leveduras após contato com as amebas, A. castellanii foram crescidas overnight em 28ºC, em 

placas de 24 poços, contendo 2x105 células/poço. Posteriormente as leveduras foram 

preparadas com lavagem com PBS de 3-5 vezes, com centrifugação de 3.400 rpm durante 5 

min, e incubadas com as amebas, numa razão de 2 fungos: 1 A. castellanii em meio PYG. 

Após incubações por diferentes períodos (2h, 6h, 12h, 24h e 48h) a 28º C, os poços foram 
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lavados e então, a A. castellanii foi lisada com H2O estéril por 1 hora, para liberação das 

leveduras internalizadas. Os sobrenadantes foram utilizados na contagem em câmara de 

Neubauer para determinação da concentração de leveduras, e foram posteriormente 

plaqueados. H. capsulatum foi semeado em meio BHI suplementado com 5% de sangue de 

carneiro e incubado à 37ºC por duas semanas. P. brasiliensis foi colocado em meio BHI 

suplementado com soro fetal bovino (4%) e adicionado de sobrenadante estéril de cultura de 

P. brasiliensis (5%), e mantido durante duas semanas em temperatura de 37ºC. Já as 

leveduras de S. cerevisiae, C. albicans e C. neoformans foram incubados em meio ágar 

Sabouraud dextrose durante dois dias a 25ºC e S. brasiliensis foi plaqueado em meio BHI a 

25ºC e suas células contadas após dois dias de incubação. As curvas de crescimento dos 

fungos totais (células contatas em câmara de Neubauer, antes de plaquear), fungos controles 

(CT) crescidos em meio somente (contagem em câmara de Neubauer) e porcentagem de 

fungos viáveis (calculadas pela razão, entre as células viáveis e células totais contadas antes 

de plaquear, as células viáveis foram obtidas pelo número de colônias contadas multiplicadas 

por 100µl, quantidade usada para plaquear), foram obtidas e comparadas. 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE FÚNGICA NO INTERIOR DA A. 

castellanii 

 

Com o intuito de observar a viabilidade das leveduras presentes no interior das 

amebas, realizamos procedimentos similares aos relatados anteriormente; porém, avaliamos o 

crescimento fúngico presente somente no interior das Acanthamoebas. Em resumo as células 

amebóides foram plaqueadas numa razão de 2x105 células/poço em placas de 24 poços, e 

crescidas overnight a 28ºC. As leveduras foram plaqueadas numa proporção de 2 fungos: 1 

ameba e a interação foi realizada por 2h, para permitir a entrada fúngica. Depois o 

sobrenadante, de todos os poços dos tempos de interação, foi descartado, e feita lavagem 3X 

com PBS (pH 7,5). Então realizamos incubações em diferentes tempos de 0h, 2h, 6h, 12h, 24h 

e 48h. Depois das incubações nos tempos referidos, foi colocada água estéril, aguardando 1 

hora para lisar as amebas, e realizou-se assim o plaqueamento nos meios e tempos 

supracitados para cada fungo, especificamente: H. capsulatum em placas de ágar BHI 

suplementado com 5% de sangue de carneiro, crescidos durante duas semanas a 37ºC; P. 

brasiliensis em placas de ágar BHI suplementado com 5% de sobrenadante estéril de cultura 

de P. brasiliensis, e 4% de soro fetal bovino, por duas semanas a 37ºC; e para C. neoformans, 
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C. albicans e S. cerevisiae foram utilizadas placas com meio ágar sabouraud dextrose, e as 

colônias contadas após dois dias de incubação a 25ºC, para S. brasiliensis placas com meio 

ágar BHI durante dois dias a 25ºC. As curvas de crescimento foram obtidas como descrito 

anteriormente, na viabilidade anterior, e da mesma forma foram comparadas.  

 

4.6 DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE DA A. castellanii 

 

Com o intuito de quantificarmos a porcentagem de amebas viáveis após co-cultivo 

com as leveduras, A. castellanii foi plaqueada a 105 células/poço em duplicata para cada 

interação ameba: levedura, em placas de cultura (96 poços) e crescidas overnight a 28ºC. As 

leveduras foram lavadas 3-5X com PBS (pH 7,5) e incubadas com as células de A. castellanii 

numa relação de 2:1 (fungo: A. castellanii) por períodos de 2h, 6h, 12h, 24h e 48h. Após 

interação, o sobrenadante foi retirado e os poços lavados 1X com PBS (pH 7,5). As amebas 

foram coradas com azul de Tripan 0,4%, onde fez-se a contagem na câmara de Neubauer das 

células azuis e brancas, representando respectivamente as células mortas e viáveis de A. 

castellaniii, e a porcentagem de viabilidade da A. castellanii após contato com cada levedura 

foi determinada pela razão entre o número de células mortas (azuis) do quadrante, pelo 

número toral de células contadas no quadrante, multiplicados por 100. 

Em paralelo, realizamos a viabilidade da A. castellanii após internalização das 

leveduras. Como descrito anteriormente, foram plaqueados dois poços para cada interação 

ameba/levedura em placas de 96 poços, na proporção de 2 leveduras: 1 ameba. Após 2h horas 

de interação, os poços foram lavados 1X com PBS (pH 7,5), para retirada das leveduras não 

internalizadas. Findado os tempos de interação de 0h, 2h, 6h, 12h, 24h e 48h, foi aplicado azul 

de Trypan 0,4%, e contadas as amebas azuis e brancas e estabelecida a porcentagem de 

amebas viáveis, como descrito anteriormente. 

 

4.7 INFECÇÃO EM MODELO DE Galleria mellonella COM OS FUNGOS 

ISOLADOS APÓS INTERAÇÃO COM A. castellanii 

  

Para observarmos se a interação entre as amebas e as leveduras causaria influência 

sobre as leveduras, realizamos o crescimento overnight a 28ºC, de A. castellanii numa 

concentração de 1.2x106 células/poço em placas de cultura de 6-poços. As leveduras foram 

lavadas 3X com PBS (pH 7,5), com centrifugação de 3.400 rpm durante 5 min, e após 



39 

 

 

 

quantificação, foram adicionadas na razão de 2:1 às Acanthamoebas. Após 72 h de co-cultura, 

os conteúdos dos poços foram recolhidos e centrifugados a 1100xg por 10min. Os pellets 

obtidos, foram ressuspensos em H2O para lisar qualquer Acanthamoeba remanescente e as 

leveduras lavadas e contadas. As leveduras foram ressuspensas na concentração de 107 

leveduras/mL e inoculadas em larvas selecionadas da lepdóptera G. mellonella (n=10/grupo), 

através da inoculação na última pata esquerda, utilizando seringas Hamilton de calibre 26. 

Para a infecção, foi utilizado um inóculo de 10 L (105 leveduras) por larva. Curvas de 

sobrevivência foram construídas onde comparamos, pelo método de Kaplan-Meier, utilizando 

GraphPad Prism 6 (San Diego, California, EUA), a sobrevivência das larvas inoculadas com 

os fungos crescidos na presença de ameba e os controles compostos de larvas não infectadas 

(PBS), além de, larvas injetadas com A. castellanii lisadas e larvas sem tratamento.  

 

4.8 BIOTINILAÇÃO DAS PROTEÍNAS DE SUPERFÍCIE DE A. castellanii 

 

Como nosso principal objetivo foi estudar as proteínas de superfície de A. castellanii 

que fizessem ligação com as leveduras estudadas, decidimos separar as proteínas de superfície 

das demais e para tanto, realizamos a biotinilação das proteínas presentes na superfície da A. 

castellanii. Para realizar esta marcação, cultivamos as amebas por 48h em meio PYG e após 

garantida viabilidade 100%, retiramos as amebas aderidas das garrafas de cultura, e 

realizamos 3X lavagem com PBS (pH 8,0) a 4oC para remover resíduos de aminas e proteínas 

do meio, com centrifugação de 1500 rpm por 10 min, entre as lavagens. Posteriormente 

ajustamos a concentração celular para 25x106 amebas/mL. Então incubamos com Sulfo-NHS-

LC-Biotin (kit EZ-Link NHS-Biotin ThermoScientific, EUA) numa concentração final de 

2mM, durante 30 min a 4ºC, para evitar a penetração celular da biotina, o que acarretaria na 

marcação de proteínas citoplasmáticas. Ao término, realizamos três lavagens com PBS (pH 

8,0) gelado, adicionado de glicina (100mM), utilizado para inativar qualquer excesso 

existente de biotina. 

 

4.9 CO-PRECIPITAÇÃO E ISOLAMENTO DE PROTEÍNAS DE A. castellanii COM 

CAPACIDADE DE RECONHECIMENTO PARA PATÓGENOS 

 

Após biotinilação, realizamos o rompimento das amebas. Inicialmente, 

ressuspendemos as células em tampão de extração (CHAPS 0,5%; β- mercaptoethanol 2 mM; 
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Tris- HCl 25Mm; NaCl 100Mm; CaCl2 20Mm; Fluoreto de fenilmetilsulfonil 1mM) gelado, 

adicionado de inibidores de protease (Complete MiniTablets, Roche), e homogeneizamos em 

banho de gelo com 20 ciclos em homogeneizador de Dounce. Centrifugamos o preparado a 

18.000g por 30 min a 4ºC, onde separamos o sedimento do sobrenadante. Ressuspendemos o 

sedimento com tampão de ressuspensão (Tris-HCl 25mM; NaCl 100mM; CaCl2 20mM; 

Fluoreto de fenilmetilsulfonil 1mM) adicionado de Triton X100 (0,1%), realizamos 10 ciclos 

de sonicação (OMNI SONIC RUPTOR 400) com 20% de potência durante 1min, através 

destas etapas obtivemos o extrato total de proteínas de A. castellanii. Posteriormente 

centrifugamos a 3000 rpm durante 1 min e o sobrenadante coletado, a este sobrenadante 

demos o nome de extrato clarificado de A. castellanii, desta centrifugação também 

produzimos o pellet do extrato clarificado. Foram feitas as dosagens de todos os extratos e 

pellet produzidos, pelo método de BCA (PierceTM BCA Protein Assay Kit), utilizando BSA 

como padrão. As absorbâncias das placas foram lidas a 540nm em leitora de ELISA Spectra 

MAX 190 (Molecular Devices).  

Após quantificação, as 3 amostras foram resolvidas por SDS-PAGE, para comparar o 

padrão de bandeamento protêico dos extratos e pellet. Em placas de vidro após montagem, 

foram colocados os géis, inferior e superior. O gel de resolução (12%) com 4,0mL de 30% de 

acrilamida, 2,5mL de tampão (Tris 1,5M, pH 8,8), 100 μL de SDS 10%, 3,35mL de água 

deionizada, 5 μL Temed e 50 μL persulfato de amômio 10%. O gel de empilhamento (4%) 

com 1,3 mL de acrilamida 30%, 2,5mL de tampão (Tris 0,5M, pH6,8), 100 μL SDS 10%, 

6,1mL de água deionizada, 10 μL de Temed e 50 μL de perssulfato de amônio. As amostras 

foram incubadas com tampão de amostra (5x) composto de 62,5mM Tris pH 6,8, 20% de 

glicerol, 2% de SDS, 5% de beta- mercaptoetanol, 0,025% w/v azul de bromofenol e 37% de 

água deionizada. A eletroforese foi realizada com tampão de corrida com 25mM Tris base, 

0.192 M de glicina e 0.1% de SDS. Utilizamos voltagem de 100V e amperagem constante de 

40mA. Após a corrida as proteínas resolvidas no gel, foram transferidas para a membrana de 

nitrocelulose para realização do Western Blot, etapa realizada para observarmos a eficiência 

da biotinilação das proteínas de superfície. A voltagem utilizada foi de 192V e corrente de 

397 mA durante 1 hora, em tampão de transferência com 3 g/L de Tris base, 14.4 g/L de 

glicina e 20% de metanol. Após transferência, foram feitas 3 lavagens com TBS (Tris 10 mM; 

NaCl 150mM; pH 7,4) durante 5min, em seguida, realizamos a etapa de bloqueio com tampão 

com 5% de leite desnatado em TBS, acrescido de 0,1% Tween 20, durante 1 hora com 

agitação. O tampão de bloqueio foi adicionado de estreptoavidina (concentração 1/2000) e 
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incubado com a membrana por 1 hora. Posteriormente revelamos a membrana de 

nitrocelulose com substrato NBT/BCiP. 

 

4.10 AVALIAÇÃO DA LIGAÇÃO DAS PROTEÍNAS BIOTINILADAS DE A. 

castellanii AOS MICRORGANISMOS 

  

As proteínas biotiniladas da superfície de A. castellanii foram utilizadas em 

experimentos de fluorescência, para verificar a ligação dessas proteínas aos microrganismos 

considerados neste estudo, de acordo com protocolos descritos anteriormente (Guimarães et. 

al. 2010; Guimarães, et. al. 2009). Os extratos de superfície biotinilados (100μg) foram 

incubados com 107 leveduras + PBS adicionado de MgCl2 (0,49mM) e CaCl2 (0,90mM) e 

incubados por 2h a temperatura ambiente com agitação e posteriormente lavados 3 vezes com 

PBS/Mg+2/Ca+2. Após esta etapa, os microrganismos foram incubados com conjugado 

estreptoavidina- Alexa 488 (5 μg/mL) por 1h a temperatura ambiente, depois lavados 3X com 

PBS/Mg+2/Ca+2. Ainda, as leveduras foram incubadas com Uvitex (0,5μg/ mL) por 30 

minutos, com posterior lavagem por 3X com PBS/Mg+2/Ca+2. As leveduras foram examinadas 

em microscópio de fluorescência Axio Imager microscope (Carl Zeiss MicroImaging Inc., 

EUA) utilizando um filtro de 495nm, apropriado para o fluorocromo utilizado, em aumento de 

100X. Adicionalmente, as preparações foram analisadas por FACScalibur (BD Biosciences, 

EUA) com o objetivo de detectar a intensidade de fluorescência (FL1+) dos microrganismos, 

após incubação com as proteínas de A. castellanii biotiniladas e o conjugado fluorescente. 

 

4.11 ESPECTROMETRIA DE MASSAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPLEXOS 

DE RECEPTOR (ES) DA AMEBA 

 

Após confirmação por SDS-PAGE e Western Blot, preparamos as leveduras para 

serem incubadas com as proteínas biotiniladas de superfície contidas no extrato clarificado de 

A. castellanii. As leveduras foram lavadas 3-5X com PBS (pH 7,5) e ajustadas para 5x107 

leveduras/mL. Assim, foram incubadas com 200 µg (em PBS/Mg+2/Ca+2) de extrato 

clarificado de A. castellanii, durante 2 horas a 37ºC com agitação. Em seguida foi feita uma 

centrifugação com 8000rpm durante 5min, seguido de 3 lavagens com PBS/Mg+2/Ca+2 (pH 

7,2) intercalando com centrifugação de 5000 rpm por 5 min.  
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As amostras então, foram ressuspensas em 250 µL de PBS (pH 7,2) e levadas a 

temperatura de 100ºC durante 5 min, para eleuir as proteínas do extrato clarificado que 

haviam se ligado as leveduras. Fizemos então uma centrifugação com 5000 rpm durante 5 

min, separando o sobrenadante, onde permaneceram as proteínas que haviam se ligado as 

leveduras.  

Para isolamento das proteínas biotiniladas, utilizamos o sobrenadante no processo de 

purificação, através do Kit Dynabeads® M-280 Streptavidin com 100 µg de beads 

magnéticas. As beads foram preparadas, através de lavagem com PBS + Tween 20 (0,01%) 

em pH 7,4, sendo posteriormente separadas em torre magnética durante 5 min. Após 

preparação, as beads foram incubadas com as proteínas biotiniladas por 30 min a temperatura 

ambiente, com rotação. Em seguida as beads foram lavadas 5X com PBS (pH 7,4), e 

desidratado em speedvac. Então as beads foram ressuspensas em Uréia (7 M) e Tiouréia (2 

M), adicionado de HEPES 1 M (até obtermos uma concentração final de 100 mM), seguido de 

DTT 100 mM (concentração final 10 mM), onde incubamos durante 1 h a 30ºC. Adicionamos 

também IAA 400 mM (concentração final 40 mM), com posterior incubação, durante 30 min 

no escuro. Adicionamos 175 µL de H2O TEDIA e solução de tripsina com 0,1 M de ácido 

acético (0,1 µg/µL) numa concentração final de 16 ng/µL, e incubamos overnight a 37ºC. 

Após esta incubação, adicionamos TFA 10% (concentração final de 0,1%), em seguida 

limpamos e secamos a coluna ultra micro Spin (Havard Apparatus). Ao término do processo a 

amostra foi novamente dissecada em speedvac e solubilizada em 20 µL de TFA. Assim cerca 

de 4µ g da amostra foi processada pelo espectrômetro de massas (LTQ orbitrap XL). Etapa 

realizada em colaboração com a Unidade de Espectrometria de massas e Proteômica da UFRJ, 

sob coordenação do Professor Gilberto Domont. 

 

4.12 DETERMINAÇÃO DO INTERATOMA ENTRE A. castellanii E PATÓGENOS 

 

As proteínas de A. castellanii identificadas após co-precipitação foram utilizadas para 

construir o interatoma da A. castellanii com diferentes patógenos. Os peptídeos identificados 

foram usados em uma busca contra a base de dados de A. castellanii (www.uniprot.org e 

www.ncbi.nlm.nih.gov/ genbank/) utilizando TurboSequest (Lundgren, Han & Eng, 2005), 

Bioworks software. As proteínas identificadas foram agrupadas de acordo com a sua função 

biológica, após serem automaticamente anotadas usando o software Blast2go e manualmente 

checadas utilizando a UniProt Protein Database (http://www.uniprot.org/). O interactoma de 
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A. castellanii com os diferentes patógenos foi construído utilizando-se a ferramenta Osprey 

Network Visualization System (Mount Sinai Hospital, Toronto, Canadá). 

 

4.13 DETERMINAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO RECEPTOR DE MANOSE NA 

INTERAÇÃO FUNGO: Acanthamoeba 

 

Para analisarmos a importância do receptor de manose na interação entre A. castellanii 

e as leveduras estudadas, utilizamos placas de 24 poços com 2x105 amebas/ poço, que foram 

crescidas overnight. Posteriormente as leveduras crescidas foram lavadas de 3-5 vezes com 

PBS (pH 7,5), e incubados com a ameba. A razão utilizada foi de 5 fungos: 1 Acanthamoeba. 

A interação foi realizada na presença e na ausência de manose (100mM). O tempo de 

interação estipulado foi de 30 min e 2 h. As células foram fixadas com paraformaldeído a 4% 

durante 2 h, posteriormente lavadas 3X com PBS (pH 7,5), em seguida ressuspensas em PBS 

(pH 7,5) e analisadas em citômetro de fluxo como descrito anteriormente.  

 

4.14 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Análises estatísticas foram realizadas usando GraphPad Prism 6 (GraphPad Software, 

Inc.). Comparações entre dois grupos foram feitas utilizando o teste T de Student. 

Comparações entre três ou mais grupos foram feitas por One-way ANOVA, com consequente 

teste posterior de Bonferroni para comparação entre o grupo controle e os grupos avaliados. 

Valores de p≤0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Cada experimento foi 

repetido ao menos três vezes. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DEMONSTRANDO A INTERAÇÃO DE A. 

castellanii COM FUNGOS PATOGÊNICOS 

 

Efetuamos a interação entre A. castellanii e os fungos durante 30 minutos e 2 horas, 

para analisarmos a ligação entre as amebas e os fungos, após os tempos estipulados as lâminas 

foram revestidas com ouro-paládio.  

Podemos observar que durante os 30 minutos de incubação, ocorre o início de 

depressões e emissão de delicadas projeções, os acantapódios, da membrana de A. castellanii 

se desenvolvendo, além do aparente começo de fagocitose das leveduras. Já em 2 horas de co-

incubação, essas projeções apresentam-se em maior quantidade e podemos ainda visulalizar 

intensa interação entre as amebas e os fungos. 

Destacamos ainda, que no primeiro tempo de 30 minutos, em H. capsulatum, P. 

brasiliensis, C. albicans, S. brasiliensis e S. cerevisiae, ocorre o início de internalização de 

mais de uma levedura (seta branca, Fig. 5A, 5B, 5C e 5F), ao passo que em C. neoformans 

para o tempo de 30 min, nenhuma levedura foi observada na micrografia (Fig. 5D). 

No tempo de 2 horas observamos leveduras de H. capsulatum, S. brasiliensis e C. 

neoformans quase que totalmente internalizadas (seta branca, Fig. 6A, 6C e 6D). Já em C. 

albicans e S. cerevisiae ocorreu aumento do número de células convergindo para o mesmo 

local da membrana de A. castellanii, e aumento do número de células sendo envolvidas por 

acantopódias (seta branca, Fig. 46e 6F). Na micrografia de P. brasiliensis podemos notar que 

nenhuma levedura foi evidenciada, e que A. castellanii capturada na foto, apresentou 

deterioração da sua arquitetura celular, resposta produzida talvez à interação (Fig. 6B). 
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Figura 5: Microscopia eletrônica de varredura, demonstrando adesão entre a membrana de A. castellanii com os diferentes fungos nos tempos de 

30 minutos e 2 horas. (A) leveduras de H. capsulatum (setas brancas) nos tempos de 30minutos e 2 horas demonstrando aderência em 

acantopódias, e sendo internalizadas, respectivamente. (B) leveduras de P. brasiliensis (setas brancas) nos tempos citados, onde observamos 

maior união entre as leveduras e a membrana de A. castellanii no tempo de 30 minutos, e ausência de leveduras no campo de 2 horas. (C) Adesão 

e começo de internalização das leveduras de S. brasiliensis (setas brancas) pela membrana de A. castellanii, em ambos os tempos.  Barra de 

escala de 10µm, em todos os painéis. 
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Figura 6: Microscopia eletrônica de varredura. Adesão, internalização de leveduras e presença de acantopódias de A. castellanii em 30 minutos e 

2 horas. (D) ausência de leveduras de C. neoformans em 30 minutos, e presença de leveduras parcialmente internalizadas (seta branca) no tempo 

de 2 horas. (E) presença de levedura (seta branca) de C. albincas sendo encolvida por acantopódias de A. castellanii no tempo de 30 minutos, e 

em 2 horas aumento do número de leveduras (setas brancas) convergindo para uma região de A. castellanii. (F) leveduras de S. cerevisiae sendo 

envolvidas por acantopódias e parcialmente internalizadas (setas brancas) no tempo de 30 minutos, já em duas horas observamos maior número 

de leveduras sendo internalizadas (setas brancas). Barra de escala 10µm, em todos os painéis. 
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5.2 CINÉTICA DE INTERAÇÃO ENTRE A. castellanii E FUNGOS PATOGÊNICOS 

 

Após marcação das leveduras com NHS-Rodhamina, as interações com A. castellanii 

foram realizadas de acordo com as razões (razão fungo: A. castellanii) e tempos propostos 

anteriormente, e os resultados foram observados através da citometria de fluxo. Os valores de 

porcentagem de interação obtidos para cada variável (razão ou tempo) foram plotados, e as 

curvas obtidas (Figura 8). Com os valores obtidos, determinamos as melhores curvas de 

função linear (grau 1) e calculamos as inclinações das mesmas, para a determinação da 

dependência de variação da porcentagem de interação em relação as variáveis propostas, 

razão ou tempo. Para todos os fungos utilizados, observamos que todos apresentaram 

interação com A. castellanii em todas as condições propostas, onde notou-se um aumento da 

interação de acordo com ambas as variáveis, razão entre fungos: A. castellanii e tempo de 

interação. Todavia, para todos os fungos, observamos que há uma maior dependência na 

variável razão, onde nos gráficos podemos observar uma inflexão evidente em todas as curvas 

quando a razão fungo: Achantemoeba é aumentada. Entretanto, para a variável tempo, os 

gráficos demonstram importância evidente para os fungos P. brasiliensis e C. albicans, onde 

para cada razão fungo: A. castellanii individual, houve um aumento da porcentagem de 

interação referente ao maior tempo de incubação. 
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Figura 7: Representação gráfica da influência da variável razão, na cinética de interação entre fungos e A. castellanii, pela análise de citometria de 

fluxo. O eixo y representa a porcentagem de interação, que pode variar de acordo com a razão (eixo x) adotada. As retas com as cores vermelha, verde 

e azul, representam a variável tempo, respectivamente. 

H. capsulatum: A. castellanii P. brasiliensis: A. castellanii S. brasiliensis: A. castellanii 

C. neoformans: A. castellanii C. albicans: A. castellanii S. cerevisiae: A. castellanii 
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5.3 ESTUDO DA CINÉTICA DE INTERAÇÃO ENTRE OS FUNGOS 

PATOGÊNICOS E A. castellanii 

 

Para estabelecermos os parâmetros matemáticos de derivação simples, a fim de 

caracterizarmos e entendermos a influência real do tempo ou razão sobre a cinética de 

interação entre os fungos e A. castellanii, as inflexões (coeficiente angular) obtidas da curva 

interação x razão (ou tempo) foram plotadas contra a variável tempo (ou razão, 

respectivamente). Separamos então três cenários obtidos, que serão descorridos 

separadamente. 

Analisando as duas condições separadamente, inicialmente observamos que a 

interação de A. castellanii com C. albicans foi influenciada tanto pelo fator tempo, como pela 

variável razão. Mostrando assim que quando C. albicans e A. castellanii ocuparam o mesmo 

ambiente, houve aumento do número de leveduras interagindo com amebas quanto maior o 

tempo de interação, assim como quanto maior a quantidade de C. albicans em relação à A. 

castellanii.  

Com relação aos outros fungos estudados, tendo como base as derivações 

determinadas, obtivemos importâncias relativas considerando razão ou tempo. Para os fungos 

C. neoformans e P. brasiliensis, a variável razão apresentou correlação direta com a variância 

da curva porcentagem de infecção x tempo, demonstrando que esta variável era diretamente 

responsável pelas diferenças observadas dentro de cada condição de razão, significando que 

quanto maior a carga fúngica utilizada para infecção, houve implicância direta em aumento da 

interação observada. 

Nas interações com o fungo H. capsulatum, a variável tempo obteve uma correlação 

positiva com o aumento da interação na curva porcentagem de interação x razão, mostrando 

assim que quanto maior o tempo de incubação, maior o número de leveduras que interagiam 

com as amebas. Este fator não foi observado com diferentes razões do mesmo fungo, ao 

considerar o tempo de incubação fixado.  

Para os fungos S. cerevisiae e S. brasiliensis, nenhum dos dois parâmetros, tempo ou 

razão, apresentou correlação direta com a interação, o que pode sugerir mecanismos de 

interação independente da participação de receptores amebóides de característica proteica, que 

possam ser saturados (Figura 8).  
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Figura 8: Gráfico representativo dos estudos de correlação, através de derivação simples, 

para avaliar a dependência da razão fungo: Acanthamoeba e tempo obtidos, na cinética da 

interação entre A. castellanii e fungos. O eixo y indica o coeficiente angular de cada (tempo 

ou razão) que foi correlacionado com a segunda variável (razão ou tempo, respectivamente). 

O coeficiente de determinação (R2) foi considerado estatisticamente significativo, quando seu 

valor foi maior ou igual a 0,80. 
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5.4 CRESCIMENTO E VIABILIDADE FÚNGICA DURANTE INTERAÇÃO COM 

A. castellanii 

 

Para avaliar o efeito de A. castellanii sobre a sobrevivência fúngica ao ocuparem o 

mesmo ambiente em condições de co-cultivo, a viabilidade fúngica foi testada após interação 

com A. castellanii, por 2h, 6h, 12h, 24h e 48h (Figura 9). A razão adotada neste experimento 

foi de 2 fungos: 1 ameba. O contato entre os patógenos foi interrompido somente após o 

término do tempo estipulado, as amebas lisadas e os fungos plaqueados.  

De forma geral podemos observar que durante o co-cultivo estático com A. castellanii, 

somente os fungos C. albicans e C. neoformans, foram capazes de aumentar 

significativamente o número de unidades formadoras de colônia (UFCs), assemelhando-se ao 

número de células totais obtidas por contagem em câmara de Neubauer (Fungos totais), no co-

cultivo ou em meio somente (Fungos CT meio). Indicando que o número total de fungos era 

diretamente determinado por multiplicação celular e sobrevivência destes organismos em 

contato com a ameba.  

Especificamente, para a levedura de H. capsulatum, o número de leveduras totais 

observado durante a contagem, manteve-se constante até as 12 h, com uma pequena 

diminuição para o tempo avaliado de 24 h e aumento de 2-logs após 48 h de co-cultivo 

(Figura 9A). Entretanto, quando a viabilidade para cada tempo foi avaliada, observamos que a 

partir das 2 h de incubação, rapidamente a A. castellanii foi capaz de diminuir 

significativamente a viabilidade das leveduras de H. capsulatum, apresentando uma queda de 

99% de viabilidade até o tempo de 24 h de co-cultivo. A diminuição da viabilidade em relação 

ao crescimento em meio somente demonstra um possível efeito fungicida da A. castellanii 

sobre as leveduras deste fungo. 

A co-incubação entre P. brasiliensis e A. castellanii aparentemente causou queda no 

numero de leveduras desse fungo contabilizadas no sistema (Figura 9B). Porém quando 

comparamos as células totais com as células viáveis presentes após co-cultivo com A. 

castellanii, percebemos que houve um pequeno aumento do número de UFCs até o tempo de 

12 h, e mantendo-se constante até as 12 h seguintes. Posterior a este tempo, observamos um 

aumento da viabilidade fúngica até o tempo de 48 h (cerca de 6 vezes), evidenciando que 

provavelmente, houve adaptação fúngica levando ao seu subsequente crescimento (Figura 

6B).   
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Em relação ao S. brasiliensis em co-cultivo com A. castellanii, podemos notar, que a 

contagem de células totais na presença de A. castellanii foi menor que a contagem do número 

de células controle do fungo crescidos em meio somente (Figura 9C). Após plaqueamento 

para evidenciar as UFCs, observamos que houve redução do número de células viáveis até o 

tempo de 12 h. A partir deste tempo, observamos um pequeno aumento da viabilidade com 24 

h, e pequeno decréscimo no tempo posterior (aproximadamente 15%). Através destes dados, 

acreditamos que a interação de A. castellanii com S. brasiliensis, não seja uma associação 

metabolicamente favorável para o crescimento desta levedura.  

No caso de C. neoformans, houve um aumento considerável, tanto no número de 

células totais, como no número na viabilidade, até o tempo de 24 h, demonstrando uma 

possível associação metabólica durate o crescimento desta levedura com A. castellanii, 

entretanto não demonstrando diferença estatística do crescimento deste fungo nos controles 

contendo meio somente. No tempo de 48 h, observamos um grandedeclínio no número de 

células viáveis (aproximandamente 55%) quando comparados as células crescidas em meio 

somente, ocorrendo possivelmente devido a formação de biofilme por C. neoformans nas 

condições descritas, o que dificultou o plaqueamento para a exata determinação do número de 

células viáveis (Figura 9D). Não podemos excluir também a presença de componentes tóxicos 

provenientes da morte celular de A. castellanii, que poderiam estar envolvidos na inibição do 

crescimento destas leveduras. 

O fungo C. albicans apresentou aumento tanto, do número de células totais (2-log), 

quanto na viabilidade (20%), de 2h até 24 h (Figura 9E). Este aumento na viabilidade indica 

que a associação entre a C. albicans e A. castellanii auxiliou no aumento da viabilidade 

fúngica, decorrente da associação metabólica entre os dois organismos.  

Assim como em H. capsulatum, S. cerevisiae apresentou pequena alteração no número 

de células totais nos tempos avaliados. Com a co-incubação com a A castellanii, houve grande 

redução no número de células viáveis. Entretanto, um pequeno aumento da viabilidade 

ocorreu após as 48 h de co-cultivo, fato que também foi observado no controle, indicando que 

o crescimento pode ser dado por leveduras extracelulares (Figura 9F). 
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Figura 9: Representação gráfica sobre os ensaios de crescimento fúngico, após co-cultivo 

com A. castellanii, dos fungos H. capsulatum (A), P. brasiliensis (B), S. brasiliensis (C), C. 

neoformans (D) C. albicans (E) e S. cerevisiae (F). Os gráficos apresentam o número de 

células (eixo y- lado esquerdo) totais contados em câmara de Neubauer (reta vermelha), o 

número de células (eixo y- lado esquerdo) controle (CT) crescidas em meio somente e 
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também contatadas em câmara de Neubauer (linha tracejada), e a porcentagem de fungos 

viáveis (reta verde), que foram comparadas com o eixo y, de porcentagem de viabilidade 

fúngica (lado direito dos gráficos). Os pontos dos gráficos foram obtidos de acordo com os 

tempos propostos (eixo x).  

 

 

5.5 TEMPO DE GERAÇÃO E VIABILIDADE FÚNGICA NO INTERIOR DE A. 

castellanii 

 

Devido à interação existente entre os fungos avaliados e A. castellanii, a viabilidade 

fúngica foi adicionalmente avaliada para as leveduras patogênicas presentes no ambiente 

intracelular das amebas, com o objetivo de caracterizar o tempo de geração no interior destes 

hospedeiros. Assim, estipulamos a interrupção da interação ameba: fungos após 2 h de contato 

entre A. castellanii e os fungos, baseado nos tempos obtidos nos resultados dos experimentos 

de interação. Decorrida a incubação de 2h, eliminamos as leveduras extracelulares em cada 

condição e após os tempos de 0h, 2h, 6h, 12h, 24h e 48h as amebas foram lisadas e os fungos 

presentes em seu interior plaqueados. 

 H. capsulatum, após entrada na ameba, já apresentou queda brusca na viabilidade após 

2 h, continuando com valores similares, até o tempo de 24 h. Entretanto, após 48 h, o baixo 

número de levedura viáveis permaneceu constante, indicando que algumas leveduras ainda 

foram capazes de sobreviver no interior de A. castellanii dentro do tempo estipulado (Figura 

10A). 

Em P. brasiliensis notamos que a porcentagem de viabilidade manteve- se baixa até as 

24 h, indicando que estas células tinham dificuldade de reprodução no interior de A. 

castellanii. Entretanto, como observado anteriormente nas condições de co-cultivo, houve um 

pequeno aumento representativo da viabilidade após 48 h no interior de A. castellanii, 

mostrando que as leveduras também foram capazes de manterem-se viáveis no interior deste 

hospedeiro. (Figura 10B).  

O fungo S. brasiliensis, no interior de A. castellanii, manteve a sua viabilidade 

praticamente constante (aproximadamente 5-10%), demonstrando que provavelmente este 

fungo seja capaz de sobreviver no interior desta célula hospedeira (Figura 10C). 

C. neoformans entre os tempos de 0 h até 48 h, houve pequena flutuação da 

viabilidade, com a quantidade de UFCs praticamente constante (em torno de 1x104 UFCs). 

Contudo, a partir do tempo de 6h, a viabilidade manteve-se constante e com valores acima de 

20% demonstrando a capacidade deste fungo de sobreviver no interior desta ameba (Figura 
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10D). Entretanto, não observamos formação de biofilme como descrito nas condições de co-

cultivo observadas no experimento anterior. 

C. albicans apresentou valores constantes de células viáveis até as 6 h no interior da A. 

castellanii. Entretanto, nos tempos seguintes, houve um aumento representativo de 3-logs no 

número total de células viáveis (Figura 10E). A queda observada para os tempos de 24-48 h 

foi devido a intensa formação de biofilme nestas condições, o que nos permite afirmar que a 

interação C. albicans: A. castellanii induz a formação de biofilme por este fungo. 

S. cerevisiae apresentou viabilidade constante (entretanto abaixo de 5%) até o tempo 

de 12 h, com pequena variação no ponto de 6h. Porém, após 12 h, observamos uma retomada 

no crescimento com o aumento da viabilidade, demonstrando algum mecanismo de adaptação 

deste fungo no interior da A. castellanii (Figura 10F). Com este fungo, também fomos 

capazes de observar a presença de células alongadas, caracterizando o processo inicial de 

formação de pseudo-hifas. 
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Figura 10: Gráficos representativos da viabilidade e crescimento dos fungos H. capsulatum 

(A), P. brasiliensis (B), S. brasiliensis (C), C. neoformans (D), C. albicans (E) e S. cerevisiae 

(F), presentes no interior de A. castellanii, nos tempos anteriormente descritos e representados 

no eixo x. A reta vermelha descreve o número de células (eixo y- lado esquedo) totais, antes 

de plaquear, contados em câmara de Neubauer. A reta verde representa a porcentagem de 
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fungos viáveis, comparado com o eixo y (lado dreito), e a retra tracejada o número de fungos 

crescidos (controle- CT) em meio somente.  

 

5.6 VIABILIDADE DE A. castellanii NA INTERAÇÃO COM OS FUNGOS 

PROPOSTOS 

 

Utilizando as mesmas condições de crescimento, realizadas para verificar viabilidade 

fúngica no co-cultivo com A. castellanii, nos tempos de 2 h, 6 h, 12 h, 24 h e 48 h, na razão de 

2 fungos: 1 ameba, foram feitas as análises da viabilidade de A. castellanii, pelo ensaio 

através da exclusão do azul de Trypan. Observando os controles de A. castellanii na ausência 

de fungos e nas condições adotadas, não houve diminuição estatisticamente significante da 

viabilidade de A. castellanii durante as 48 h do experimento (Figura 11).  

Na presença de C. albicans, observamos queda de 20% na viabilidade de A. castellanii 

após 6h de co-cultivo, permanecendo em queda até as 12h, onde a morte de A. castellanii 

atingiu aproximadamente 80%, mantendo-se constante até as 24 h. Após 48 h de co-

incubação, havia praticamente ausência de A. castellanii. 

Para os outros fungos avaliados, H. capsulatum, C. neoformans e S. cerevisiae, houve 

pequena queda (20%) da viabilidade de A. castellanii entre 12-24 h, mas que não demonstrou 

diferença estatística aos valores observados nos controles na ausência de fungos (Figura 11). 

Os fungos P. brasiliensis e S. brasiliensis não provocaram qualquer alteração na viabilidade 

de A. castellanii. 
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Figura 11: Gráfico demonstrando ensaio de porcentagem de viabilidade de A. castellanii, 

durante co-cultivo com os fungos H. capsulatum (linha vermelha), P. brasiliensis (linha 

redonda transparente), S. brasiliensis (linha preta), C. neorformans (linha azul), C. albicans 

(linha verde), e S. cerevisiae (linha amarela), quando comparado com o controle (linha 

quadrada transparente) após os tempos de incubação de 2 h, 6 h, 12 h, 24 h e 48 h. *Resultado 

de 48 h em C. albicans não realizado devido baixa significância estatística.   

 

 Após realizarmos interação de A. castellanii com os patógenos propostos, numa razão 

de 2 fungos: 1 ameba, incubamos por 2 h. Findado o tempo, realizamos a retirada das células 

fúngicas que não haviam sido internalizadas ou ligadas a ameba. Posteriormente realizamos 

incubação de 0 h, 2 h, 6 h, 12 h, 24 h e 48 h e determinamos a viabilidade de A. castellanii, 

através da exclusão com azul de Trypan.   

Observamos que, com nenhum dos fungos estudados, quando presentes na interação 

com A. castellanii, ocorreu diminuição significativa na viabilidade desta ameba, quando 

comparadas com os controles de A. castellanii, crescido em meio somente, durante as 48h de 

experimento. Podemos destacar, contudo, que C. albicans e S. brasiliensis, foram as leveduras 

que apresentaram pequeno efeito na queda da viabilidade das amebas, chegando a uma 

diminuição de até 20% (Figura 12).  
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Figura 12: Gráfico representando a porcentagem de A. castellanii viável após interiorização 

dos fungos H. capsulatum (linha vermelha), P. brasiliensis (linha redonda transparente), S. 

brasiliensis (linha preta), C. neorformans (linha azul), C. albicans (linha verde), e S. 

cerevisiae (linha amarela) quando comparados com controle (linha quadrada transparente), 

durante os tempos de 0 h, 2 h, 6 h, 12 h, 24 h e 48 h. 
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5.7 SOBREVIVÊNCIA DE G. mellonella APÓS INFECÇÃO FÚNGICA 

 

Para testar a hipótese de aumento de virulência após interação com hospedeiros 

amebóides, realizamos o co-cultivo de A. castellanii com os diferentes fungos, como também 

mantivemos as leveduras em meio PYG somente, a serem utilizadas como controle, para 

então inocular 105 leveduras de cada fungo nas larvas de G. mellonella e avaliar a 

sobrevivência comparativamente. Podemos observar que todas as larvas que foram infectadas 

com fungos previamente co-cultivados com ameba, apresentaram morte mais rápida, quando 

comparados com os controles de larvas infectadas com a mesma quantidade de inóculo de 

fungos crescidos em meio somente (Figura 13). Em paralelo, como controle adicional, um 

grupo de larvas foi também infectado com A. castellanii lisadas, não havendo morte 

significativa no tempo do experimento (dados não mostrados).  

Neste modelo de hospedeiro invertebrado, os controles dos fungos dimórficos H. 

capsulatum (Figura 13A) e S. brasiliensis (Figura 13C) crescidos em meio PYG não foram 

capazes de matar as larvas de G. mellonella, enquanto as leveduras de ambos os fungos 

quando co-incubadas com A. castellanii foram capazes de provocar a morte de todas as larvas 

em até 7 dias pós-infecção.  

Leveduras de P. brasiliensis (Figura 13B) co-incubadas com A. castellanii também 

foram capazes de provocar a morte das larvas em até 6 dias pós-infecção, quando comparadas 

com as leveduras crescidas em meio PYG, que provocou a sobrevivência de 90% das larvas, 

até o término do experimento (15 dias).  

As leveduras de C. neoformans (Figura 13D) crescidas em PYG, foram capazes de 

eliminar 50% das leveduras até o final do experimento, enquanto as crescidas na presença de 

A. castellanii apresentaram-se mais virulentas eliminando 100% das larvas em até 5 dias pós-

infecção.  

Para as leveduras C. albicans (Figura 13E) e S. cerevisiae (Figura 13F), os controles 

crescidos em meio PYG eliminaram 100% e 80% das larvas com 10 dias pós-infecção, 

enquanto ambas as leveduras crescidas na presença de A. castellanii provocaram a morte de 

100% das larvas com até 5 e 2 dias pós-infecção, respectivamente. 
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Figura 13: Gráficos de sobrevivência de larvas de G. mellonella. Para cada fungo, foram 

feitos dois grupos, o controle (CT), dos fungos H. capsulatum (A), P. brasiliensis (B), S. 

brasiliensis (C), C. neoformans (D), C. albicans (E) e S. cerevisiae (F), cultivados em meio 

PYG somente; e o segundo grupo de larvas, inoculadas com fungos, suprecitados, co-

cultivados na presença de A. castellanii. Em cada gráfico observamos a porcentagem de 

sobrevivência das larvas (eixo y), com o passar dos dias do ensaio (eixo x). 
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5.8 ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE PROTEÍNAS DE A. castellanii 

  

 Após realizarmos biotinilação das proteínas de superfície de A. castellanii, lisamos as 

amebas para separar as proteínas biotiniladas das demais, realizamos essa lise através do 

tampão de extração, chamamos este extrato de total. Fizemos centrifugação deste extrato total, 

com o objetivo de eliminar proteínas insolúveis contidas nele, sendo então após centrifugação 

chamado de extrato clarificado, e o pellet desta centrifugação, chamado de pellet do extrato 

clarificado. Com o intuito de caracterizar estas proteínas obtidas nos extratos e pellet, 

preparamos um gel de poliacrilamida para eletroforese, com as amostras do extrato total que 

apresentavam proteínas solúveis e insolúveis, extrato clarificado, onde estavam presentes as 

proteínas solúveis contidas no sobrenadante após a centrifugação, e o pellet composto pelas 

proteínas insolúveis sedimentadas. A análise comparativa das proteínas contidas nas 

diferentes frações, foi feita através da coloração do gel por Coomassie Blue, com o objetivo 

de identificar todas as proteínas contidas nas diferentes frações, e adicionalmente por Western 

Blot, para a detecção de proteínas biotiniladas nas mesmas. De acordo com a análise podemos 

identificar que as proteínas contidas no extrato clarificado (lane 3), apresentavam perfil 

semelhante ao extrato total (lane 2), caracterizando perda mínima da amostra após 

centrifugação e eliminação de conteúdo insolúvel, presente no sedimentado (lane 4; Figura 

14). 
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Figura 14: Gel de poliacrilamida a 12%, corado com Coomassie Blue, onde apresenta 

amostras do extrato total de A. castellanii, extrato clarificado de A. castellanii e o pellet do 

extrato clarificado de A. castellanii. Apresenta também o padrão de peso molecular. 

Lane1: Padrão de Massa Molecular (PrestainedTM Standards, KleidoscopeTM); Lane2: 

Extrato total A. castellanii (Presença de proteínas 100kDa, 50kDa e 37kDa); Lane3: 

Extrato clarificado A. castellanii (Confirmação proteínas 100kDa, 50kDa e 37kDa); 

Lane4: Pellet após clarificação do extrato total de A. castellanii (Proteínas de 50kDa). 
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Com o objetivo de investigar as proteínas biotiniladas no extrato total e clarificado, após 

corrida eletroforética, o conteúdo dos géis foi transferido para membrana de nitrocelulose e 

incubados com conjugado estreptoavidina-peroxidase. Observamos que dentro do total de 

proteínas observadas após coloração com azul de Comassie, somente uma pequena fração, 

contendo principalmente proteínas de maior peso molecular (entre 37 e 250kDa), foi 

evidenciada, tratando-se das proteínas presentes na superfície da A. castellanii. Nos extratos 

solúveis, observamos pequena diferença de intensidade na detecção de proteínas biotiniladas, 

frente aos extratos totais, apesar de qualitativamente, a composição de ambas as frações serem 

idênticas. Entretanto, com relação ao pellet, apesar do padrão de bandeamento similar, 

observamos principalmente diferença da composição de proteínas na faixa de menor peso 

molecular, abaixo de 50kDa (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Western Blot, gel de poliacrilamida 12%, com Padrão de Massa Molecular 

(PrestainedTM Standards, KleidoscopeTM, Biorad). Amostras de extrato total de A. castellanii, 

extrato clarificado de A. castellanii e pellet do extrato clarificado de A. castellanii. O 

resultado evidencia as proteínas presentes na superfície da A. castellanii que foram 

conjugadas durante biotinilação a 4ºC. Lane1: Peso Molecular (PrestainedTM Standards, 

KleidoscopeTM Biorad), Lane2: Extrato total de A. castellanii (Proteínas 100kDa, 75kDa e 
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Figura 16: Diagrama de Venn. Observamos a intersecção entre as proteínas encontradas nas 

amostras extrato total (proteínas solúveis, de superfície biotiniladas, e insolúveis), extrato 

clarificado (proteínas biotiniladas solúveis de superfície), pellet após clarificação do extrato 

(proteínas insolúveis, obtidas após centrifugação). 

50kDa); Lane3: Extrato Clarificado A. castellanii (Confirmação proteínas 100kDa e 50kDa); 

Lane4: Pellet do estrato clarificado A. castellanii (Proteínas de 100kDa, 75kDa e 50kDa). 

 

5.9 DETERMINAÇÃO DAS PROTEÍNAS PRESENTES EM A. castellanii 

 

Após obtenção dos referidos extratos, amostras dos mesmos foram preparadas para 

identificação da composição protéica em cada fração por espectrometria de massas, após 

tripsinização das mesmas. Para melhor elucidar as proteínas identificadas, os peptídeos 

obtidos foram pesquisados em um banco de dados do www.uniprot.org e os números de 

entradas das proteínas na identificação da composição de cada extrato obtidos.  Assim de 

acordo com as proteínas encontradas, organizamos os resultados pelo diagrama de Venn, 

identificando as proteínas comuns entre as três amostras avaliadas, incluíndo o extrato total de 

A. castellanii, extrato clarificado de A. castellanii e pellet do extrato clarificado (Figura16), 

com o objetivo de encontrarmos alguma proteína em poteincial que pudesse funcionalmente 

ser um receptor fúngico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em sequência, o total de proteínas identificadas nas 3 diferentes frações, foi separado 

de acordo com as suas funções biológicas. As maiores porcentagens de proteínas encontradas 

pertencem a classe de proteínas não caracterizadas (30%), seguidas por proteínas envolvidas 

http://www.uniprot.org/
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no metabolismo aminoácidos e proteínas (21%), miscelânea (13%) e proteínas do 

citoesqueleto, ribossomais e de sinalização celular, com 12%. (Figura 17).  

 

  

Figura 17: Porcentagem de proteínas de superfície de A. castellanii, organizadas de acordo 

com a função biológica. 

 

5.10 AVALIAÇÃO DA LIGAÇÃO DAS PROTEÍNAS BIOTINILADAS DA 

SUPERFÍCIE DE A. castellanii AOS MICRORGANISMOS 

 

Para avaliarmos a ligação das proteínas de superfície aos fungos estudados, o extrato 

clarificado contendo proteínas biotiniladas de A. castellanii foi incubado durante 1 hora com 

os fungos, sob agitação. A ligação das proteínas à superfície fúngica foi avaliada através da 

determinação da intensidade de fluorescência por citometria de fluxo, conjuntamente com 

observação da amostra por microscopia de fluorescência. A citometria para a detecção da 

ligação das proteínas biotiniladas à superfície dos fungos revelou que para todos os fungos 

avaliados, houve reconhecimento por componentes protéicos do extrato (Figura 18). As 

maiores intensidades de ligação foram observadas para os fungos dimórficos P. brasiliensise, 

H. capsulatum, seguidos dos fungos C. albicans, C. neoformans, S. cerevisiae e S. 

brasiliensis, referenciadas pela distância entre os picos do gráfico, representados pelo controle 
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(histograma em azul), sem a presença de proteínas de superfície biotiniladas, e pela ligação 

das proteínas de superfície biotiniladas à parede celular dos fungos (histograma em 

vermelho).  

Na microscopia de fluorescência observamos a co-localização das proteínas de 

superfície biotiniladas de A. castellanii, coradas em verde com Alexa 488, e a parede celular 

do fungo corada em azul, pelo Uvitex (Figura 18). Os padrões variaram desde ligações difusas 

com padrão anelares, como observados para os fungos H. capsulatum e C. neoformans, 

ligações localizadas de padrão pontuado, como para os fungos S. brasiliensis e C. albicans, 

até padrões como ligações mais fracas a niveis de parede fúngica e mais intensas internamente 

à marcação com o Uvitex, como para os fungos P. brasiliensis e S. cerevisiae.  

  

10 µm 
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Figura 18: Representação gráfica da ligação das proteínas de superfície biotiniladas de A. 

castellanii, aos fungos estudados. Os histogramas demonstram os dados da análise da 

marcação das células fúngicas pelo extrato de superfície biotinilado de A. castellanii, estes 

dados foram analisados pela intensidade FL1-H através de citometria de fluxo. As curvas 

azuis mostram o controle de células não tratadas com o extrato (controle negativo) dos fungos 

H. capsulatum (Hc CT), P. brasiliensis (Pb CT), S. brasiliensis (Sb CT), C. neoformans (Cn 

CT), C. albicans (Ca CT) e S. cerevisiae (Sc CT). Já as linhas vermelhas, são referentes a 

ligação de proteínas biotiniladas aos fungos (Hc+ amoeba; Pb+ ameba; Sb+ amoeba; Cn+ 

amoeba, Ca+ amoeba e Sc+amoeba, respectivamente). A escala em todos os campos gráficos 

foi de 10µm. As fotos da microscopia de fluorescência, demostram a parede celular dos 

fungos coradas em azul (Uvitex 2B), e proteínas de superfície biotiniladas de A. castellanii 

10µm 
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coradas em verde após incubação com extrato clarificado, seguida de conjugado 

estreptoavidina-Alexa 488. 

 

5.11 ISOLAMENTO DAS PROTEÍNAS DE A. castellanii COM CAPACIDADE DE 

RECONHECIMENTO FÚNGICO 

 

As proteínas de superfície biotiniladas de A. castellanii foram incubadas com os 

fungos propostos, sendo posteriormente observado o resultado desta interação através do 

Western Blot. Observou-se após revelação, a presença de bandas com diferentes massas 

moleculares, que correspondiam as proteínas de superfície de A. castellanii e que ligavam 

com os alvos presentes na superfície dos fungos em questão. Dentre as bandas reveladas, a 

banda que corresponde à proteína de 45kDa, foi a única que apresentou reação com todos os 

fungos estudados (Figura 19), sugerindo a participação de um receptor “universal” de A. 

castellanii no reconhecimento de fungos patogênicos e não patogênico. 

 

 
Figura 19: Western blot para a detecção de proteínas biotiniladas da superfície da A. 

castellanii com capacidade de reconhecimento fúngico. Após interação com os extratos 

clarificados de proteínas biotiniladas, os fungos C. neoformans H99 e Cap 59; C. 

albicans; S. cervisiae; H. capsulatum e P. brasiliensis apresentaram reconhecimento em 

comum pela proteína de massa molecular, de aproximadamente, 45kDa. 
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5.12 IDENTIFICAÇÃO DAS PROTEÍNAS DE A. castellanii COM CAPACIDADE 

DE RECONHECIMENTO FÚNGICO POR ESPECTOMETRIA DE MASSAS 

 

Na espectrometria de massas, esperávamos identificar as proteínas de A. castellanii 

com capacidade de reconhecimento fúngico correspondentes as massas moleculares dos 

receptores/proteínas observados na técnica de Western blot. Entretanto, por se tratar de uma 

técnica bem mais sensível, outras proteínas foram identificadas, com importância relativa em 

nosso modelo (Figura 20). Dentre todas as proteínas identificadas, observamos a presença de 

um receptor de manose presente na superfície da A. castellanii (L8GXW7; Mannose binding 

protein – MBP; proteína ligadora de manose), com massa molecular de aproximadamente 

38kDa, o que poderia ser correspondente a banda de ~45kDa observada pela técnica de 

Western blot, interagindo com todo os fungos avaliados. Outras proteínas também estavam 

presentes após a eluição dos receptores ligados a célula fúngica, como por exemplo a proteína 

L8GRV7 (unindentified protein), com similaridade a proteínas ligadoras de actina de 

Dictiostelium discoiudeum. Adicionalmente, foi observada uma proteína com capacidade de 

reconhecimento de LPS (LUGVZ7; unindentified protein), o qual ainda não sabemos o seu 

significado biológico no reconhecimento fúngico. 
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Figura 20: Identificação dos peptídeos de A. castellanii com capacidade de reconhecimento e ligação a superfície fúngica. Notamos a identificação de um 

receptor de manose compatível com o peso molecular de 45kDa observado na técnica de Western blot.  



72 

 

 

 

5.13 IMPORTÂNCIA DO RECEPTOR DE MANOSE NA INTERAÇÃO FUNGO: A. 

castellanii 

 

Devido à intensa presença de manoproteínas na superfície dos fungos, e as bandas 

observadas por Western blot serem condizentes com receptores de manose presentes na A. 

castellanii, inicialmente investigamos se o receptor de manose identificado por espectrometria 

de massas seria importante na interação ameba: fungos. Com este objetivo, fizemos a 

interação destes organismos, numa razão 2 fungos:1 ameba, na presença e na ausência de 10 

mM de manose, onde o resultado foi medido por citometria de fluxo, após 30 min e 2 h 

(Figura 21). 

Observamos que para P. brasiliensis, C. albicans e S. cerevisiae a interação com A. 

castellanii não foi inibida nos 30 min iniciais na presença de manose (Figura 21). Porém em 

comparação à interação por 2 h, a presença de manose no meio foi significativa para inibir a 

interação, apresentando, 48%, 27% e 50% inibição, respectivamente. Esses dados evidenciam, 

que possivelmente, o receptor de manose seja utilizado numa ligação mais tardia na interação 

com estes fungos, ou estejam envolvidos na internalização destes fungos pela A. catellanii. 

Em H. capsulatum a presença de manose causou maior inibição nos 30 min de 

interação, com 53% de inibição, e posterior declínio nas 2 h seguintes, demonstrando 16% de 

inibição (Figura 21). Contrariamente ao ocorrido em P. brasiliensis, C. albicans e S. 

cerevisiae, onde o receptor de manose, seria utilizado tardiamente, em H. capsultum podemos 

supor que este receptor seja utilizado num primeiro momento da interação, para adesão 

fúngica a A. castellanii.  

A levedura de C. neoformans apresentou grande inibição da interação tanto no 

primeiro como no segundo tempo, 47% e 71%, respectivamente, mostrando um aumento de 

35% de inibição entre os tempos. Sobre esta resposta, podemos conjecturar que a presença de 

grande quantidade de glucanas na parede celular do C. neoformans, pode favorecer uma 

reação cruzada na ligação com o receptor de manose, tornando esta uma via de ligação 

essencial na interação entre este fungo e a ameba.  

Em S. brasiliensis podemos perceber que a manose, não alterou significativamente a 

interação ameba-fungo. Estes dados corroboram com a ausência de bandas observadas na 

precipitação com S. brasiliensis na presença do extrato de A. castellanii, quando avaliados 

pela técnica de Western blot (dados não mostrados). 
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Figura 21: Representação gráfica do ensaio com manose para identificação da importância do 

receptor de manose na interação fungos: A. castellanii. Demonstração da porcentagem de 

inibição da interaçãoentre A. castellanii e os fungos H. capsulatum (Hc), P. brasiliensis (Pb), 

S. brasiliensis (Sbr), C. neoformans H99 (Cn), C. albicans (Ca) e S. cerevisiae (Sc), calculada 

pela diferença entre a inibição na presença e na ausência de 10mM de manose, após os 

tempos de 30 minutos e 2 horas.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Recentemente A. castellanii tem recebido atenção por apresentar uma relação 

simbiótica com outros patógenos, carreando eles no seu interior, atuando como hospedeiro e 

recebendo o nome de “Cavalos de Tróia” (Govinda, et. al. 2007; Magnet, 2014). Isto ocorre 

devido à presença no meio ambiente de diferentes espécies, gerando comunidades complexas, 

em que quanto maior o número de espécies, maior é a oportunidade de interação entre 

indivíduos distintos (Örmälä-Odegrip et. al. 2015). Assim, as amebas carreiam e protegem, 

contra germicidas e agentes externos, os patógenos no seu interior, podendo ocasionar, ao 

transportar para o interior de hospedeiros superiores, infecções mistas ou infecções 

secundárias pela presença de bactérias e outros MRAs (Magnet, 2014).  

Estudos demonstram que a interação entre fungos e A. castellanii, podem ocasionar a 

seleção e aumento dos fatores de virulência. Uma cepa avirulenta de H. capsulatum 

apresentou restauração da sua virulência ao ser passada por cultura de ameba (Steenbergen, et 

al., 2004). Em C. neoformans, observou-se que a passagem por hospedeiros ameboides causa 

o aumento de seus fatores de virulência (Steenbergen & Casadevall, 2003; Chrisman et al., 

2011). Entretanto, o aumento da virulência e seus efeitos in vivo não foram avaliados. 

No intuito de observarmos e confirmarmos a existência de interação entre amebas e 

fungos, realizamos a incubação de 30 min e 2 h, entre A. castellanii e os diferentes fungos. 

Assim observamos a emissão de acantopódias, estruturas utilizadas pelas amebas para realizar 

fagocitose. Este resultado nos permite ratificar a ocorrência de interação entre A. castellanii e 

os fungos. 

Após a confirmação de interação decidimos definir os termos responsáveis pela 

cinética de interação na relação A. castellanii/ fungos. Para tanto escolhemos duas variáveis 

que pudéssemos controlar, nesse caso foi o tempo e arazão. Depois de avaliarmos estes dois 

parâmetros, podemos evidenciar que para C. neoformans e P. brasiliensis quanto maior a 

quantidade de fungos em relação as amebas, maior foi a interação entre estes dois organismos.  

Assim conjecturaramos que a maior quantidade de células fúngicas exerceram pressão sobre 

as amebas, aumentando o número de eventos de ligação. Em C. albicans os dois parâmentros 

foram importantes. Já em H. capsulatum o tempo foi de grande valia para esta interação 

ameba: levedura, demonstrando que maior número de amebas interagiria com as leveduras de 

acordo com o tempo. Isso nos leva a crer que uma saturação de ligantes de A. castellanii pode 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000d6%3Brm%26%23x000e4%3Bl%26%23x000e4%3B-Odegrip%20AM%5Bauth%5D
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ocorrer, seletivamente para cada fungo, em padrões dependentes da razão ou tempo, e a 

participação destes receptores amebóides deve ser investigada. 

Esclarecida a razão significativa para melhor interação entre as amebas e os fungos, no 

caso 2 fungos para 1 ameba (2:1), decidimos observar como seria a sobrevivência dos fungos 

após contato com as amebas, em comparação com os mesmos crescidos em meio somente. 

Para tanto realizamos esta interação ameba: fungos, tentando mimetizar a melhor condição 

para o crescimento da A.castellanii, onde utilizamos o meio PYG. Nestas condições, a 

associação entre os fungos dimórficos e A. castellanii é em sua maioria desfavorável, pois não 

há aumento da viabilidade, como no caso de P. brasiliensis e S. schenckii, ou até mesmo 

morte das leveduras, como no caso de H. capsulatum. Steenbergen e colaboradores (2004) 

realizaram análise de crescimento de H. capsulatum cepa G217B após 48h de incubação com 

A. castellanii em PBS, neste experimento eles observaram que a levedura após incubação com 

A. castellanii, apresentou maior crescimento celular, quando comparado ao crescimento do 

fungo mantido somente em PBS. Os resultados relatados por Steenbergen e colaboradores 

(2004) apresentam diferenças dos nossos dados encontrados, isso porque a interação realizada 

pelos autores ocorre em PBS a 37ºC, solução e temperatura que não apresentam os nutrientes 

necessários e ambiente favorável a sobrevivência da A. castellanii. Este fato associado a 

presença de H. capsulatum, induz a uma maior interação entre as amebas e as leveduras, visto 

a falta de nutrientes. O crescimento de H. capsulatum relatado pelos autores, acreditamos, seja 

devido ao encistamento de A. castellanii, permitindo assim que as leveduras sobreviventes de 

H. capsulatum se alimentem desses cistos, provocando o crescimento das leveduras. 

Diferentemente, o nosso meio apresenta melhores condições de crescimento para A. 

castellanii, como dito anteriormente, este fato nos leva a concluir que em sua melhor 

condição A. castellanii apresenta poder fungicida sobre H. caspulatum. 

As leveduras C. albicans e C. neoformans foram capazes de sobreviver na presença da 

A. castellanii, onde  para C. albicans o crescimento foi constante; porém, para C. neoformans 

no tempo de 48 h, observamos uma queda de 55% na viabilidade, o que nos leva a crer que 

seja devido a presença de metabólitos tóxicos provenientes da morte de A. castellanii que 

estejam causando a morte destas leveduras; ou a dificuldade da quantificação de células 

viáveis deste fungo devido a formação de biofilmes na condição descrita. Em S. cerevisiae 

podemos notar que no tempo de 48 h ocorreu pequeno aumento da porcentagem de células 

viáveis, aproximadamente 7%, esse fato pode ter sido ocasionado pelo crescimento de células 

não internalizadas por A. castellanii, ou até mesmo leveduras que após contato com as amebas 
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apresentaram reativação de fatores de virulência que permitiram a sua sobrevivência. No caso 

de P. brasiliensis podemos supor que as amebas após 24 h parassem de se alimentar destas 

leveduras, devido a falta de favoritismo alimentar. Neste contexto, as leveduras sobreviventes, 

após preservação de fatores de virulência, selecionadas pelo contato com as amebas, 

conseguiram então se multiplicar e apresentaram com isso um pequeno aumento na 

viabilidade. Outro fator importante que podemos citar, seria a possibilidade de no tempo de 

48 h, a 28°C, estas leveduras apresentarem formação de filamentos, o que também pode 

explicar o pequeno aumento ou conservação da viabilidade destas células.  

A partir desta viabilidade, tentamos descobrir o comportamento somente das leveduras 

internalizadas, e para tal, realizamos a retirada das leveduras que não se ligaram ou 

internalizaram após as 2 h de contato, para tetarmos maximizar a porcentagem de fungos no 

interior da A. castellanii. Neste caso, observamos que o comportamento das leveduras no 

interior das amebas foi semelhante ao co-cultivo, permanecendo viáveis no interior da 

Acanthameba, em suas devidas proporções de resistência relativa.  

Decidimos então observar a viabilidade da A. castellanii nas mesmas condições do 

experimento de sobrevivência dos fungos, após o contato ou no interior da A. castellanii. 

Como esperado, os efeitos dessas interações foram condizentes com os resultados observados 

na viabilidade fúngica. A. castellanii apresentou queda de viabilidade na presença de C. 

albicans, aproximadamente de 80%, como dito esta levedura obteve crescimento exacerbado 

com a intensa formação de biofilme (dado não mostrado), exibindo grande virulência por 

parte desta levedura. Já na presença de H. capsulatum, S. cerevisiae e C. neoformans, A. 

castellanii apresentou perda de 20% de amebas viáveis no tempo de 24h. Esta queda foi, 

condizente com o crescimento posterior medido no tempo de 48h para S. cerevisiae, já que 

podemos concluir que a diminuição relativa do número de amebas no poço exerça uma menor 

pressão fagocítica sobre as leveduras, permitindo mesmo um pequeno crescimento destas. Já 

em C. neoformans a morte de A. castellanii constatada confere com nossas suspeitas de que a 

queda de células viáveis de C. neoformans se dê pela presença de componentes tóxicos da 

morte das amebas. Em H. capsulatum acreditamos que a morte de A. castellanii seja devido a 

competição entre as amebas por espaço no micro-ambiente experimental. 

 Na viabilidade de A. castellanii medida com os fungos presentes no seu interior, 

relatamos queda de células viáveis de 20%, na presença de C. albicans, como presumido. 

Além disso, esta diminuição também ocorreu na interiorização de S. brasiliensis. Este dado, 

complementa o observado para a viabilidade fúngica, visto que realmente a menor presença 
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de células no micro-ambiente experimental permitiu uma melhor sobrevivência da levedura, o 

que gerou morte das amebas, que talvez tenham servido de fonte nutricional para o 

crescimento de S. brasiliensis. 

Em ambas as análises podemos observar que a viabilidade relatada no tempo de 48 h 

apresenta aumento. Este resultado nos leva a crer que possivelmente as amebas mortas foram 

utilizadas como alimento pelos fungos em co-incubação, ou até mesmo pelas próprias amebas 

sobreviventes. Assim não é possível calcular a viabilidade real sobre a morte de A. castellanii, 

pois sempre serão vistas maior quantidade de células viáveis, devido multiplicação das 

mesmas, além de ocorrer ausência da arquitetura celular das amebas inviáveis, que seriam 

contadas. 

 Para confirmar a hipótese de aumento da virulência por parte das leveduras, após 

passagem pelas amebas, realizamos a incubação dos fungos propostos com A. castellanii, 

como também mantivemos essas leveduras em meio PYG somente. Após o tempo de 48 h de 

co-incubação, realizamos a coleta das leveduras e contagem com posterior inoculação das 

leveduras nas larvas de G. mellonella. Observamos que as larvas inoculadas com fungos 

incubadas com A. castellanii, apresentaram morte mais rápida que as inoculadas com fungo 

controle crescidas em meio somente. Acreditamos que esta interação assim como ocorre ao 

acaso e “constantemente” no meio ambiente, exerce pressão sobre os fungos, o que estimula a 

conservação de fatores de virulência, ou no caso do nosso experimento a recuperação da 

expressão de certos fatores de virulência. A interação do fungo com a ameba no meio 

ambiente, pode levar a expressão de fatores de virulência, por parte deste fungo a um nível 

máximo, suficiente para causar infeções em mamíferos assim como observamos com o 

aumento da morte em G. mellonella. O único relato existente sobre o aumento de virulência 

fúngica após contato com amebas, foi por Steenbergen e colaboradores (2004), que 

observaram que cepas avirulentas de H. capsulatum, utilizadas para infectar camundongos, se 

tornaram virulentas após contato com A. castellanii, onde pôde-se observar presença de 

leveduras no fígado dos animais infectados. Enfatizamos ainda que utilizamos G. mellonella 

num primeiro momento, ao invés de um modelo de hospedeiro superior, pois gostaríamos de 

mimetizar a nível ambiental a interação entre G. mellonella, A. castellanii e fungos, já que 

todos podem ser encontrados no mesmo meio ambiente.  

Depois de comprovarmos a ligação dos fungos com a ameba e ratificar o aumento de 

virulência após esta interação, decidimos separar as proteínas de superfície de A. castellanii  

com o objetivo de caracterizar os ligantes responsáveis por tal fenômeno. Esta análise foi 
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utilizada para encontrarmos possíveis candidatos a receptores, que promoveriam ligação com 

os diferentes patógenos. Para tanto, realizamos isso através da biotinilação dessas proteínas, 

criando assim o extrato total, extrato clarificado, alvo de nossos estudos, e o pellet do extrato 

clarificado. Posteriormente, estas amostras foram reveladas por SDS- PAGE e Western Blot. 

Por meio do Western Blot, as proteínas biotiniladas do extrato clarificado foram melhor 

observadas, e observamos que uma ampla gama de proteínas (massa molecular entre 37 e 

250kDa) foram exibidas, não diferindo qualitativamente do extrato total, qualificando este 

extrato então para uso nas reações de precipitação. 

Além disso, outra análise mais sensível desta amostra foi feita, através da 

espectrometria de massas, com intuito de determinar a composição fina destes extratos e 

pellet, e determinarmos a constitução protéica majoritária da A. castellanii. Esta análise foi 

ralizada para confirmar também se o extrato clarificado apresentaria constituição 

representativamente semelhante ao extrato total, já que o extrato clarificado seria utilizado 

durante o ensaio para interação com os fungos, visto que o extrato total não poderia ser 

utilizado por apresentar complexos protéicos, pela união de proteínas da membrana e 

citoplasma, que poderiam ser decantados  por centrifugação,  levando a um resultado errôneo 

na separação, das proteínas de superfície que fazem ligação com os fungos.  

Assim realizamos a primeira determinação das proteínas componetes de  A.castellanii, 

resultados que fazem parte de um segundo projeto com o objetivo da determinação do 

proteôma de A. castellanii, realizado paralelamente. Através deste resultado, conseguimos 

caracterizar as proteínas contidas nos dois extratos e pellet, quantificamos as proteínas e 

discriminamos as proteínas em comum, onde observamos mínima perda qualitativa, fato que 

nos permitiu utilizar o extrato clarificado na incubação com os fungos para pesquisa do (s) 

receptor(es) envolvido(s). Posterirormente, separamos cada uma das proteínas de acordo com 

sua função biológica, onde podemos destacar a presença de proteínas de sinalização celular, 

com 12%, componente já esperado da parede celular. Acreditamos que o nosso alvo, o 

receptor uiversal, esteja presente neste conjunto de proteínas determinadas.  

Depois de separarmos as proteínas de superfície, analisamos quantitativamente a 

ligação destas com a parede dos fungos estudados, para caracterizarmos e legitimarmos a real 

eficiência das proteínas selecionadas presentes no nosso extrato clarificado. Através da 

análise por citometria de fluxo, podemos observar que as proteínas biotiniladas do extrato 

clarificado apresentaram maior ligação com os fungos H. caspsulatum e P. brasiliensis. 

Possivelmente, com o protocolo utilizado para extração das proteínas de superfície, 
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componentes com especificidade fúngica podem ter sido isolados em quantidades suficientes 

nos extatos com maior afinidade pelos constituintes da parede de H. capsulatum e P. 

brasiliensis. Não podemos descartar também a hipótese de uma maior quantidade de alvos 

reconhecidos na parede celular destes fungos por componentes dos extratos, o que também 

definiria uma maior ligação do extrato clarificado com estes dois fungos. Em paralelo, os 

resultados da microscopia de fluorescência nos mostram padrões diferentes de ligação com as 

paredes dos fungos, manifestando padrões anelares em H. capsulatum e P. brasiliensis, 

enriquecido na interjeição entre as leveduras, e justapondo a parede celular, respectivamente. 

Assim podemos conjecturar que o componente do fungo de maior afinidade com as proteínas 

de superfície de A. castellanii, estejam na região de fusão da parede das leveduras em H. 

capsulatum, e localizados um pouco mais internamente, em P. brasiliensis. 

 Posteriormente realizamos nova interação entre o extrato clarificado e os fungos, 

depois eluímos dos fungos as proteínas biotiniladas que se ligaram, através de fervura à 100ºC 

por 5 minutos, e revelamos através de Western Blot somente essas proteínas. Por meio desta 

análise confirmamos nossa suspeita da existência de um receptor universal, onde podemos 

observar a presença de uma proteína de aproximadamente 45KDa, que realizou ligação com 

todos os fungos estudados. Este dado foi utilizado como referência para a procura do receptor. 

Devemos ainda ressaltar que S. brasiliensis apresentou pouca ligação das proteínas de extrato 

clarificado com a parede deste fungo, o que ocasionou baixa sensibilidade nesta análise, onde 

observamos ausência de bandas na técnica de Western blot. 

No ensaio onde identificamos por espectrometria de massas, as proteínas do extrato 

clarificado, realizamos uma busca para encontrar proteínas compatíveis com um possível 

receptor universal. Dentre tantas, encontramos uma proteína com capacidade de 

reconhecimento de LPS (LUGVZ7), uma proteína não identificada, porém compatível com 

proteínas ligadoras de actina em Dictiostelium discoiudeum (L8GRV7) e a presença de 

proteína ligadora de manose (L8GXV7). Dentre essas três importantes, a proteína ligadora de 

manose, que possuia massa molecular de 38kDa, apresentou maior similaridade com a análise 

anterior pelo Western Blot, devido ao peso molecular. Presumimos que diferença observada 

no peso molecular, refere-se a possíveis glicosilações sofridas por esta proteína, como parte 

de modificações pós-traducionais, ou à adição de biotina, o que pode ser observada pela 

técnica de Western blot, onde analizamos a proteína nativa/biotinilada. Além disso, 

inicialmente estávamos à procura de receptores com propriedades de lectina, ou seja, com 

capacidade de ligação à polissacarídeos, devido à grande quantidade destes resíduos na 
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superfície dos fungos. Esses dois fatores nos levaram a dar mais atenção ao receptor de 

manose identificado. 

Em nossa primeira tentativa de validar o receptor de manose do extrato clarificado, 

realizamos a passagem deste extrato por coluna de manose, o que não foi devidamente 

descrito nesta dissertação. Porém, não obtivemos purificação significativa do receptor por esta 

análise, protocolo que necessita de melhorias para sua maior eficiência. Para então 

confirmarmos nossa suspeita, quantificamos a interação entre A. castellanii e os fungos na 

presença e na ausência do ligante deste receptor identificado, a manose, em 30 min e 2 h. Por 

meio deste experimento observamos que para os fungos P. brasiliensis, S. cerevisiae, C. 

neoformans e H. capsulatum, a presença de manose impediu a ligação entre o fagócito e os 

fungos. Fazendo um paralelo entre macrófagos e amebas, notamos que estes possuem 

propriedades em comum, como fagocitose de partículas para vacúolos, além de secretar 

enzimas lisossomais para digerir partículas (Steenbergen, 2001). Neste contexto amebas e 

macrófagos apresentam receptores de superfície semelhantes. A parede celular dos fungos é 

composta por polímeros de carboidratos interposta por glicoproteínas (Nimrichter et al., 2005; 

Guimarães, Cerqueira & Nosanchuk, 2011). Sabidamente, os três polissacarídeos mais 

importantes dos fungos de importância medicamentosa, são as β-glucanas, quitina e mananas. 

Sendo a quitina mais próxima da membrana plasmática e as mananas voltadas para o exterior 

da parede celular, principalmente como resíduos N- e O-ligados às proteínas. No 

reconhecimento da β-glucana, os macrófagos apresentam os receptores CR3, ou dectina-1, já 

para as mananas possuem os receptores de manose ou receptor lectina tipo C, além de 

dectina-2 e langerina. Dectina-2 e os receptores de manose, também possuem afinidade por α-

glucana e quitina, nesta ordem (Erwig & Gow, 2016).  

Casadevall (2012) especula que, A. castellanii possivelmente reconhece as células 

fúngicas através de ligação com o receptor de manose. No epitélio corneal, para se aderir, A. 

castellanii se liga à manose através do receptor de manose, e este se apresenta como uma 

proteína de 136kDa, diferente da massa molecular da proteína que suspeitamos (Marciano-

Cabral, 2003). 

 Assim acreditamos realmente que o receptor de manose na ameba seja uma das 

principais vias de ligação com os fungos, fato que podemos correlacionar com os achados de 

Silva e colaboradores (2012) em que a ligação de células epiteliais (CCL-6) com P. 

brasiliensis foi inibida em 78%, na concentração de 50mM de D-manose, mostrando que a 

presença de carboidratos na parede celular de P. brasiliensis está correlacionada com adesão 
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com outras células. Além disso o único que apresentou inibição nos dois tempos analisados 

foi C. neoformans, com 47% e 71% respectivamente, acreditamos que esta resposta esteja 

relacionada a grande presença de açúcares na sua cápsula polissacarídica, incluindo mananas 

e glucanas, o que pode levar a utilização deste receptor por parte deste fungo. Comportamento 

oposto, encontrada em relação aos outros organismos estudados, como S. brasiliensis, onde a 

manose não foi significativamente suficiente para causar grande inibição da ligação, 

mostrando que outros mecanismos podem estar envolvidos na interação entre amebas e este 

fungo, como por exemplo adesinas, também utilizados pela A. castellanii para se aderirem a 

substratos (Khan, 2003). Além disso, elementos estruturais de parede de A. polyphaga são 

capazes de reconhecer e se ligar a componentes como fibronectina, laminina-1 e colágeno IV, 

ligações que talvez também possam ocorrer com A. castellanii, necessitando de maiores 

estudos quanto a identificação dos constituintes de superfície amebóide (Gordon et al., 1993). 

Atualmente, em paralelo a este projeto, estamos trabalhando em mecanismos 

adicionais de interação entre A. castellani e fungos patogênicos. Nos últimos anos, vesículas 

extracelulares compostas de bicamada lipídica, têm sido descritas em uma grande variedade 

de organismos, como mecanismos de secreção proteica, no qual ocorre a liberação de uma 

grande quantidade de componentes no ambiente extracelular. A origem celular destes 

componentes e o mecanismo exato pelo qual este processo ocorre permanece obscuro, apesar 

de inúmeros estudos sugerirem que este processo envolve componentes das amebas pelas vias 

de secreção convencionais e não-convencionais (Oliveira, et al., 2010). Entretanto 

características morfológicas e bioquímicas indicam que estes componentes são similares a 

exossomos já descritos e caracterizados em diversas células de mamíferos. Análise dos mais 

diversos conteúdos vesiculares mostram que elas contêm uma ampla variedade de 

macromoléculas, como componentes proteicos e polissacarídicos. No caso de importantes 

patógenos humanos, muitos destes components estão associados com virulência (Albuquerque 

et al., 2008; Rodrigues et al., 2008).  

Estas vesículas de Acanthamoebas sp. então, podem conter importantes fatores de 

virulência, que ao serem secretados, podem provocar danos aos tecidos de hospedeiros 

mamíferos pós-infecção. Portanto, buscaremos componentes secretados pela A. castellanii 

para o melhor entendimento de como estes produtos podem exercer pressão sobre patógenos 

no ambiente, resultando em modificação de sua virulência.  

As informações obtivdas sobre a caracterização da interação entre hospedeiros 

inferiores, como A. castelanii e invertebrados, com fungos patogênicos, podem ser 
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extrapoladas para o melhor entendimento das interações destes patógenos com o sistema 

imune inato, visto que estas interações são conservadas evolutivamente.  Além disso, a nível 

ambiental, a descoberta de mecanismos que impeçam estas interações utilizando as 

informações obtidas, poderiam provocar uma menor pressão seletiva sobre os fungos 

patogênicos em relação seleção/expressão de seus fatores de virulência. Isto levaria, portanto, 

a uma menor quantidade de danos provocados por estes patógenos ao atingirem hospedeiros 

superiores, como mamíferos, levando a um melhor prognóstico pós-infecção. 
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7 CONCLUSÃO 

 

- A interação entre A. castellanii e os diferentes fungos estudados, com excessão de S. 

brasiliensis e S. cerevisiae, pode ser influenciada, pelo fator tempo e/ou razão, dependendo do 

modelo proposto; 

- Durante interação com A. castellanii, a viabilidade de H. capsulatum foi diminuída. 

- S. cerevisiae apresentou aumento de células viáveis no tempo de 48 h, tanto na viabilidade 

medida após o contato como no interior da A. castellanii; 

- Quando observada a viabilidade de A. castellanii após interação com os fungos, notou-se 

que C. albicans causou diminuição significativa das amebas viáveis, quando comparado com 

o controle e as demais interações fúngicas; 

- A viabilidade de A. castellanii não apresentou queda significativa devido a presença de 

fungos no seu interior;  

- As leveduras incubadas com A. castellanii provaram ser mais virulentas, quando utilizadas 

para infectar o modelo de G. mellonella, causando morte mais rapidamente, quando 

comparadas com as leveduras mantidas em meio somente. 

- Através da espectrometria de massas descobrimos a presença de um receptor de manose na 

superfície de A. castellanii; 
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