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RESUMO 
 

A paracocidioidomicose é uma micose granulomatosa profunda, causada pelo fungo 
dimórfico Paracoccidioides brasiliensis, com ocorrência limitada aos países da 
América Latina. O P. brasiliensis pode se apresentar nas formas de conídios (forma 
livre encontrada na natureza) ou de leveduras (forma parasitaria). O modelo clássico 
de estudo da paracoccidioidomicose é o de infecção experimental murina por 
leveduras. Até o presente momento não há estudos que comparem o 
desenvolvimento da resposta inflamatória na fase inicial da infecção com conídios, 
que simularia o modelo natural de infecção, com a infecção por leveduras, em 
camundongos. No presente estudo foi avaliada a reação inflamatória de 
camundongos BALB/c no inicio da infecção pulmonar de conídios ou de leveduras 
de P. brasiliensis. Desta forma os animais foram infectados pela via intratraqueal 
com 0.5 x 106 de leveduras ou de conídios de P. brasiliensis e nos dias 1, 3, 6, 10, 
14 e 28 pós infecção foram avaliados o peso corporal e o índice pulmonar.  No 
lavado broncoalveolar quantificou-se o número total de células recuperadas, os tipos 
celulares, a porcentagem de células apoptóticas e a produção de óxido nítrico. Nos 
linfonodos proximais ao sitio de infecção avaliou-se a frequência de linfócitos T e B. 
Realizou-se também, análise histopatológica do pulmão na 2ª e 4ª semana de 
infecção. Os resultados aqui apresentados demonstram que os animais infectados 
do 1º. ao 4º.  dia tiveram uma acentuada redução de peso corporal e de forma 
inversa um aumento do índice pulmonar. Estudando o lavado broncoalveolar 
verificou-se que as duas formas de infecção apresentaram aumento expressivo de 
células polimorfonucleadas, seguido de um aumento gradativo das mononucleadas, 
com elevação da porcentagem de células em apoptose no 1° e 3° dia. Estas 
alterações foram mais expressivas nos animais infectados por conídios. Por outro 
lado a produção de óxido nítrico foi mais acentuada nas células provenientes de 
animais infectados com leveduras. Independente da forma de infecção foi verificada 
um expressivo aumento do número de células dendríticas. Já no linfonodo 
mediastínico dos animais infectados foi observado uma diminuição transitória da 
porcentagem de linfócitos B seguido de um significativo aumento ao 10° dia. 
Verificou-se também no 10° dia após infecção, uma significativa diminuição da 
freqüência de linfócitos T. O exame histopatológico do tecido pulmonar apresentou 
diferenças entre os grupos estudados. Enquanto que camundongos infectados por 
conídios apresentavam extenso infiltrado inflamatório com granulomas bem 
definidos na segunda e quarta semana após a infecção o grupo infectado por 
leveduras possuía granulomas pouco delimitados entre si. A infecção resultou uma 
marcação positiva para de metaloproteinase-9 nas áreas de infiltrado inflamatório, 
sem a deposição ou degradação de fibras colágenas.  A análise conjunta destes 
resultados sugerem que as diferenças observadas na fase inicial da infecção por 
conídios ou por leveduras de P. brasiliensis podem influenciar no perfil inflamatório 
da fase inicial da paracoccidioidomicose experimental murina.  

 

Palavras chaves: Paracoccidioides brasiliensis, infecção murina, levedura, conídio 
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ABSTRACT 

 

The paracocidioidomicose is a deep granulomatous mycosis caused by the 
dimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis, with occurrence restricted to 
countries in Latin America. The P. brasiliensis can be presented in the form of 
conídio (free form found in nature) or yeast (parasitic form). The classical model of 
paracoccidioidomycosis is the study of experimental murine infection by yeasts. To 
date no studies comparing the development of inflammatory response in the initial 
phase of infection with conídio, which simulate the natural model of infection with the 
yeast infection in mice. In the present study we evaluated the inflammatory response 
of BALB / c at the beginning of pulmonary infection of conídio or yeast P. brasiliensis. 
Thus the animals were infected by intratracheally with 0.5 x 106 or conídio yeast P. 
brasiliensis and on days 1, 3, 6, 10, 14 and 28 post infection were assessed and the 
weight ratio of the lungs. Bronchoalveolar lavage was quantified the total number of 
recovered cells, cell types, the percentage of apoptotic cells and the production of 
nitric oxide. In the nodes proximal to the site of infection was evaluated frequency of 
T and B lymphocytes There was also, histopathology of the lung in the 2nd and 4th 
week of infection. The results presented here demonstrate that the infected animals 
of the 1st. the 4th. day had a marked reduction in body weight and an inverse of an 
increase pulmonary index. Studying the bronchoalveolar lavage fluid was found that 
both forms of infection showed significant increase in neutrophils followed by a 
gradual increase of mononuclear cells with elevated percentage of apoptotic cells in 
the 1st and 3rd days. These changes were more significant in animals infected with 
conídio. Moreover, the production of nitric oxide was more marked in cells from 
animals infected with yeast. Independent of the infection was verified a significant 
increase of dendritic cells. In the mediastinal lymph nodes of infected animals was 
observed a transient decrease in the percentage of B lymphocytes followed by a 
significant increase at day 10. It was also observed on the 10 th day after infection, a 
significant decrease in the frequency of T lymphocytes. Histopathological 
examination of lung tissue showed differences between groups. While mice infected 
with conídio present inflammatory infiltrates with well defined granuloma in the 
second and fourth week after infection, the infected group yeast had little granulomas 
delimited between them. The infection resulted in a positive staining for 
metalloproteinase-9 in the areas of inflammatory infiltration without deposition or 
degradation of collagen fibers. The analysis of these results suggest that the 
observed differences in the initial phase of infection or yeast conídio of P. brasiliensis 
can influence the inflammatory status of the early phase of experimental murine 
paracoccidioidomycosis. 
 
 
Key words: Paracoccidioides brasiliensis, murine infection, yeast, conídio 
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1- INTRODUÇÃO  

  

A paracoccidioidomicose é uma micose profunda, de caráter crônico, causada 

pelo fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis caracterizada clinicamente pela 

alta freqüência de lesões pulmonares e mucocutâneas (BRUMMER et al., 1993; 

LACAZ, 1994) e, histologicamente, pela presença de granulomas (FRANCO et al., 

1987). A doença parece ser dependente tanto de fatores ligados ao hospedeiro, 

como da atividade do sistema imunológico (MOTA et al., 1985) e de fatores 

genéticos, quanto da virulência do fungo (NEGRONI, 1993). 

A forma miceliana do P. brasiliensis apresenta hifas, septadas, ramificadas e 

multinucleadas. Nas extremidades do micélio pode-se encontrar pequenos conídios 

uninucleadas de aproximadamente 5 µm (EDWARDS et al., 1991; MCEWEN et al., 

1987; RESTREPO et al., 1986; SAMSONOFF et al., 1991). A forma leveduriforme 

possui entre 4-30 µm de diâmetro e pode ser oval ou alongada, além de possuir 

parede dupla refringente (LACAZ, 1994). O fungo nesta forma se apresenta com a 

figura típica de “roda-de-leme” devido a formação de massas de cromatina que 

atravessam a parede celular levando consigo porções do citoplasma (LOPEZ, et al. 

2006). 

Estudos epidemiológicos sugerem que na natureza o P. brasiliensis é 

encontrado na forma filamentosa, em locais úmidos e com pouca variação de 

temperatura, típico de regiões florestais com pluviometria anual de 800-

2000mm/ano, caracterizando uma vegetação subtropical úmida. Nestas áreas, a 

infecção é adquirida usualmente nas duas primeiras décadas de vida por inalação 

de conídios originados da fase filamentosa saprofítica do P. brasiliensis que se 

depositam diretamente nos alvéolos pulmonares (GIRALDO, et al. 1976; 



 16 

BUSTAMANTE, et al. 1985). Com a mudança da temperatura do meio ambiente 

para a temperatura do corpo humano, que é em torno de 370C, ocorre a 

transformação do conídio em levedura após um período de 12 a 18 horas 

(MCEWEN et al., 1987).   

Nas últimas décadas diversos modelos animais para o estudo da 

paracoccidioidomicose foram desenvolvidos em hamsters (IABUKI e 

MONTENEGRO, 1979), cobaias (FAVA-NETTO et al., 1963) e em cachorros 

(EISELE et al., 2004). Apesar da importância destes estudos o modelo murino tem 

sido mais utilizado para estudar as interações parasito-hospedeiro e os mecanismos 

de defesa do hospedeiro contra o P. brasiliensis (DEFAVERI et al., 1982; 

BRUMMER et al., 1984). A maioria destes modelos utilizam a forma leveduriforme 

do fungo para a realização da infecção experimental (CALICH et al., 1985; CALICH 

et al., 1994). Como essas formas infectantes não representam a fase do fungo mais 

provavelmente existente na natureza (conídios), algumas etapas do reconhecimento 

do patógeno podem não representar o estagio inicial da infecção natural, devido as 

diferenças moleculares e/ou bioquímicas existentes entre as formas de conídios e 

leveduriformes. No hospedeiro, durante a transformação de conídio para levedura, 

as células fungicas, deixam de produzir o β-1,3 glicano para produzir o α-1,3 glicano, 

que possivelmente contribui para o escape do P. brasiliensis das defesas do 

hospedeiro (SAN-BLAS e SAN-BLAS, 1994). Foi também reportado que a produção 

da proteína de choque térmico 70 (hsp 70) influencia na transição da fase micelial 

para a leveduriforme (DA SILVA et al., 1999) e que há um aumento da aconitase 

(ACO), uma proteína de 80kDa, na fase leveduriforme (BRITO et al., 2011). Estas 

diferenças bioquímicas consistem em fatores importantes que podem influenciar no 

padrão de citocinas geradas na fase inicial da infecção. Tais citocinas atuam no 

processo de recrutamento de neutrófilos, macrófagos e na maturação das células 

dendríticas responsáveis pela modulação do perfil de resposta inflamatória na fase 

tardia da infecção. Os neutrófilos recrutados desempenham importante papel para o 

controle da doença, principalmente em camundongos susceptíveis à 

paracoccidioidomicose. A depleção destas células está associada com o aumento 

da taxa de mortalidade, disseminação do fungo e exacerbação da doença, havendo 

repercussões até a décima-sexta semana de infecção, em camundongos B10.A, 

linhagem susceptível a paracoccidioidomicose. De forma contrária camundongos 

resistentes a paracoccidioidomicose não apresentam aumento da taxa de 
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mortalidade ou exacerbação da doença após a depleção de neutrófilos (PINA et al., 

2006). Os macrófagos também são uma das primeiras células a chegar ao sítio de 

infecção ao P. brasiliensis e a interagir com as estruturas fúngicas. Este contato 

inicial é crítico para a fagocitose e orquestramento de uma resposta efetiva ao fungo. 

As células dendríticas constituem uma das principais interlocutoras entre os 

patógenos e a resposta imunológica adaptativa. Desta forma os receptores 

expressos pelas células dendrítricas podem modular a resposta imunológica. Isto 

fica mais claro no estudo de camundongos resistentes e susceptíveis a 

paracoccidioidomicose. Foi demonstrado que células dendríticas de camundongos 

resistentes à infecção pelo P. brasiliensis apresentam alta expressão de antígenos 

MHC II, CD80 e CD86, além de serem capazes de estimular a produção citocinas do 

tipo Th1. Animais suscetíveis induzem pouca secreção de citocinas e proliferação de 

linfócitos Th2, acarretando no progresso da doença (FERREIRA et al., 2003).  

Estudos realizados na Colômbia propõem um modelo de infecção murina onde 

os animais são infectados com conídios (COCK et al., 2000; GONZÁLEZ et al., 

2008). Segundo estes pesquisadores, a infecção por conídios produz um padrão de 

reação inflamatória diferente daqueles inoculados com leveduras não viáveis e 

reproduz melhor a infecção natural em humanos. Apesar de ambas as formas do P. 

brasiliensis induzirem um acúmulo de neutrófilos e macrófagos na primeira semana 

p.i., seguido pela formação progressiva de granulomas nas semanas posteriores, 

COCK e colaboradores (2000) reportaram que a infecção por conídios leva a 

mudanças das fibras reticulares do estroma do interstício pulmonar e formação de 

cicatrizes fibróticas em comparação com a inalação de leveduras não viáveis.   

Outro fator que pode influenciar o curso da paracoccidioidomicose é a ação das 

proteases da matriz extracelular, principalmente as metaloproteinases. Estas são 

produzidas na forma de ziminogênio e lançadas no meio extracelular, sendo 

ativadas mediante clivagem adicional (STERNLICHT e WERB, 2001). A ação destas 

proteinases degrada fibras colágenas da matriz, desorganizando a estrutura 

granulomatosa que envolve o fungo, podendo levar a disseminação do P. 

brasiliensis para outros órgãos (NISHIKAKU et al., 2009). Bárcenas e colaboradores 

(1999) observaram que a ativação de metaloproteinases e seus inibidores 

influenciam na deposição de fibras colágenas durante a paracoccidioidomicose. Um 

dos principais fatores apontados como ativadores destas proteases é o óxido nítrico. 

A ação do óxido nitrico na fase inicial da infecção é importante na eliminação do 
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fungo, entretanto em uma fase mais tardia da infecção ele é apontado como ativador 

das metaloproteinases (NISHIKAKU et al., 2009) e está relacionado com a liberação 

do fungo para outros tecidos, o que levaria a susceptibilidade a doença. 

Confirmando estes dados, o trabalho de Nascimento et al, 2002 demonstra que 

camundongos B10, susceptíveis a paracoccidioidomicose, possuem alta 

concentração de óxido nítrico.  

Considerando-se que o modelo natural de infecção em humanos se dá pela 

inalação de conídios, então se formula a hipótese de que a infecção murina por esta 

forma é o melhor modelo de estudo para paracoccidioidomicose, por englobar as 

mudanças bioquímicas envolvidas na transição da fase de conídio para levedura.  

Desta forma propõe-se um estudo comparativo da infecção por conídios ou 

leveduras, em camundongos. A compreensão de como se dá a resposta inflamatória 

e o entendimento dos diferentes tipos de proteases e moléculas envolvidas no seu 

desenvolvimento, nos diferentes tipos de modelos de infecção, possibilitarão 

abordagens mais adequadas para estudo e compreensão da doença. 
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2- OBJETIVOS 

 

3.1- OBJETIVO GERAL 

 

 

 Comparar as diferenças entre as respostas inflamatórias na fase inicial da 

infecção experimental de camundongos por conídios e ou leveduras de P. 

brasiliensis. 

 

3.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Quantificar e determinar os tipos celulares do lavado broncoalveolar na fase 

inicial da infecção; 

 Quantificar o índice apoptótico ex vivo e in vitro da população do lavado 

broncoalveolar 

 Determinar a população linfocitária do linfonodo proximal ao sitio de infecção 

 Comparar a resposta imunológica humoral entre os dois tipos de infecção 

 Avaliar a produção de oxido nítrico no sitio de infecção e no soro  

 Comparar, por análise histopatológica, a reação inflamatória pulmonar 

utilizando colorações específicas para o fungo e colágeno. 

 Avaliar a expressão de metaloproteinase-9 no sitio local de infecção  
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1  CEPA DE Paracoccidioides brasiliensis  

 

 A cepa Pb18 de Paracoccidioides brasiliensis que foi utilizada neste projeto 

está sendo mantida desde 2001 no Laboratório de Imunologia das Doenças 

infeciosas do Depto de Imunobiologia da UFF A cultura foi mantida em meio ágar-

Sabouraud, acrescido de tiamina a 0,1% e asparagina a 1,4% (SAB-T-A). As células 

leveduriformes crescidas em tubo de cultura SAB-T-A, foram retiradas com auxílio 

de uma alça de platina e transferidas para garrafas de cultura contendo meio de 

cultura na sua formula líquida, com a seguinte composição: 16,1g de dextrose, 15g 

de peptona de caseína, 6,1g de extrato de levedura, 0,31g de fosfato de potássio 

monobásico, 0,31g de fosfato de potássio dibásico, 0,12g de sulfato de magnésio 

hepta 0.006g de hidratado, sulfato de manganês monohidratado, 0.006g de cloreto 

de sódio, 0.006g de sulfato ferroso, acrescentadas em 1000mL de água destilada.  

 Após a dissolução dos componentes o pH foi acertado para 6,3 com NaOH 

1N e o meio foi autoclavado 15 min a 120° C. As culturas foram mantidas em estufa 

a 35C por 10 dias. A cada três repiques sucessivos foi realizada infecção 

intratraqueal para re-isolamento do fungo, a fim de manter a virulência da cepa 

Pb18.   

 Os conídios foram obtidas após a expansão da forma de micélio, em meio 

sólido Ágar-Água (JIMÉNEZ, et al., 2004), para posterior cultivo em meio líquido 

Czapek Dox, durante o período de quatro a cinco semanas a 26°C. Para a 
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separação dos conídios das hifas segundo modificações do método descrito por 

Jiménez e colaboradores (2004). Resumidamente, a cultura foi lavada em tampão 

salina fosfato (PBS) 0.15M, pH 7,2 e posta sob agitação constante (Biomixer TS 

2000A VDRL SHAKER) em erlenmeyer contendo pérolas de vidro, durante 45 

minutos. Posteriormente a solução contendo o fungo foi centrifugada (1500 x g, 

4°C), o sobrenadante desprezado e o sedimento ressuspenso em salina fisiológica.   

  

3.1.1  Determinação da viabilidade das suspensões fúngicas 

 

 A viabilidade das células leveduriformes e de conídios foi determinada pela 

técnica de exclusão vital descrita por Berliner e Reca (1966), utilizando-se o corante 

verde Janus B a 0.05%. A suspensão de fungos após lavagem foi adicionada ao 

corante, volume/volume e imediatamente observada em câmara de Neubauer, em 

microscópio óptico comum. Foram utilizadas as preparações que apresentaram 

viabilidade acima de 90%. A concentração de P. brasiliensis foi ajustada para 107 

células / ml com solução de NaCl a 0,85% estéril apirogênica. 

 

3.1.2 Obtenção de antígenos de leveduras de P. brasiliensis  

    

Para obtenção do antígeno de P. brasiliensis, foi adicionado, às células 

leveduriformes, timerosol na concentração final de 0.02%, overnight, a 4° C. Após 

este período, a cultura foi centrifugada a 500 g por 10 minutos e as leveduras foram 

lavadas 3 vezes (por centrifugação) em PBS.  Após a última lavagem, as leveduras 

sedimentadas foram ressuspensas ao volume de 5mL com PBS e submetidas a 10 

ciclos de ultrasom (Ultrasonic processor GE50T) na potência de 80% durante 20 

segundos. O material assim processado foi centrifugado nas mesmas condições 

acima descritas e o sobrenadante coletado distribuído em alíquotas e mantidos á 

20ºC. A concentração protéica resultante deste processo foi determinada pelo 

método de Lowry (LOWRY et al ., 1951).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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3.2 ANIMAIS   

 

 Foram utilizados camundongos machos, adultos, de 8 a 12 semanas de 

idade, da linhagem isogênica BALB/c, moderadamente susceptíveis à infecção por 

Paracoccidioides brasiliensis (CALICH et al. 1985; CALICH et al., 1994). Estes 

animais foram fornecidos pelo Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Os camundongos foram mantidos durante 

toda fase experimental no infectório do Departamento de Imunobiologia, em 

condições adequadas de água e comida e temperatura. 

 Para a utilização dos animais, o presente trabalho foi aprovado pelo CEPA 

(Comitê de Ética em Pesquisa Animal – UFF) sob o número 0138/2009. 

 

3.3 INFECÇÃO EXPERIMENTAL  

 Os camundongos dos grupos experimentais acima descritos foram 

anestesiados por via intraperitoneal com Xilazina (cloridato de xilazina, Vetbrand, 

Brasil) 10mg/kg do peso corporal e Cetamina, (cetamina, Syntec, São Paulo S.A, 

Brasil) e posicionados a fim de estender seus pescoços. Em seguida foi realizada 

uma incisão longitudinal de 1 cm na região anterior do pescoço, isolando o tubo 

traqueal e inoculado com auxilio de uma seringa graduada e agulha 13 x 4,5mm, 

0.05 mL de suspensão contendo  0,5 x 106 conídios ou leveduras viáveis de P. 

brasiliensis da cepa Pb18 ou salina fisiológica (controle não infectado). Após o 

processo a pele foi suturada e os animais se recuperam em suas respectivas caixas, 

sendo aquecidos por uma lâmpada incandescente por algumas horas, até sua 

recuperação (CANO et al., 1995). 

 As amostras de sangue foram colhidas do plexo retro-orbitário dos 

camundongos 0, 3, 6, 10, 14 e 28 d.p.i. Após a coagulação das amostras de sangue, 

estas foram centrifugadas a 800 x g durante 15 minutos, a temperatura de 4°C, para 

separação do soro. Após a separação as amostras foram mantidas a -20 C até a 

hora do uso. 
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 O sacrifício dos animais para realização da necropsia e recolhimento de 

fragmentos de pulmão foi realizado utilizando-se uma superdosagem do anestésico 

e do relaxante acima descritos. 

 

3.4 LAVAGEM BRONCOALVEOLAR 

 

Após o sacrifício dos animais na fase inicial da infecção (1° ao 10° d.p.i.) foi 

realizada incisão na região do pescoço, para exposição da traquéia. Após a 

exposição, a traquéia foi puncionada e em seguida foi gentilmente injetado nos 

pulmões dos animais 1,0mL de PBS acrescido de 20UI de heparina. O fluido do 

lavado foi injetado e aspirado lentamente por aproximadamente seis vezes, a fim de 

aumentar o número de células recuperadas, e colocadas em tubos de polipropileno 

estéril e mantidas a 40 C. Em seguida, células foram centrifugadas a 137 x g por 10 

min. a 40 C (REHN et al., 1992).  

 

3.4.1 Determinação do número de células recuperadas pelo lavado 

broncoalveolar 

  

Após a realização do lavado broncoalveolar (LBA) as células foram contadas, 

a fim de determinar o número total de células recuperadas. Desta forma 2L dos 

LBA foram diluídos a concentração de 1:50 em líquido de Turk e posteriormente em 

câmara de Neubauer.  Os resultados foram expressos em valores absolutos do 

número de células presentes em 1mL da solução de PBS usada originalmente no 

LBA.  

 

3.4.2 Coloração das células do lavado 

 

Para a observação dos tipos celulares recuperados pelo LBA dos grupos 

experimentais foi realizada contagem e posterior ajuste na concentração celular de 
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5x105/mL, e amostras de 100l foram centrifugadas em citocentrífuga. Após a 

secagem das lâminas foi realizada a coloração de May-Grünwald Giemsa e a 

porcentagem de cada tipo celular foi determinada. Em cada lâmina foram contadas, 

no mínimo 200 células.  

 

3.4.3 Cultivo de células do lavado broncoalveolar 

  

  As células obtidas pelo lavado broncoalveolar dos animais infectados ou não, 

foram adicionadas em placas contendo 96 poços (2x105 células/poço) no volume de 

200 microlitros de meio RPMI 1640 acrescido de soro fetal bovino inativado a 5%, 

2mM de L-glutamina e 20µg/ml de gentamicina. As suspensões celulares foram 

cultivadas por 24h em estufa contendo 5% de CO2. Decorrido o período de 

incubação, as células cultivadas foram transferidas para um tubo estéril e 

centrifugadas a 137 x g por 10 min. a 4oC. As células sedimentadas foram avaliadas 

para determinação de alterações nucleares características de apoptose, e os 

sobrenadantes das culturas foram transferidos para tubos Ependorff e guardados a  

-70oC para posterior determinação da concentração de nitrito. 

 

3.4.4 Determinação das células apoptóticas com laranja de acridina 

 

 Ao final do tempo de incubação as preparações célulares obtidas das cultura  

do LBA foram ajustadas ajustadas para o volume  de 50µL  e misturadas com 5µg 

de laranja de acridina (50ug/mL). Em seguida, 10µL de cada amostra foram 

colocadas sobre a lâmina de microscopia e cobertas por uma lamínula de 22x22mm2 

e examinados em microscópio de fluorescência Axioplan (Zeiss, Alemanha). A 

determinação da porcentagem de células apoptóticas foi realizada contando no 

mínimo de 200 células de cada preparação. Alterações indicativas de apoptose tais 

como condensação e fragmentação nuclear foram utilizadas como critério para 

definir o número de células em apoptose (FIG 1). A aquisição das imagens de 

células em apoptose foi realizada na Unidade Integrada de Patologia Especializada 

do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense. 
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Figura 1: Figura representativa das células do LBA em apoptose. 

 

As células do lavado broncoalveolar foram coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos 
BALB/c, infectados   com leveduras ou conídios de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como controle. 
Após a coleta as células foram coradas pela técnica de laranja de acridina e classificadas em células 
normais (setas) ou apoptóticas (setas largas). 

 

3.5 OBTENÇÃO DE CÉLULAS DOS GÂNGLIOS MEDIASTÍNICOS 

 

Após a localização dos gânglios, estes foram excisionados e as células 

foram obtidas por dissociação do órgão com auxílio de duas pinças, de forma a se 

obter a separação do estroma conjuntivo e a liberação de células na solução. As 

células foram lavadas com PBS e centrifugadas a 137 x g por 10 minutos, incubadas 

por 30 segundos com solução de lise (2mL/gânglio) e novamente lavadas e 

resuspendidas em PBS. Em seguida determinou-se o numero de células 

recuperadas e a concentração final foi ajustada para 2x106 células/mL. 
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3.6 ANÁLISE FENOTÍPICA DAS CÉLULAS  

  

Foram utilizados os seguintes anticorpos monoclonais para a análise de 

superfície das células obtidas pelo lavado broncoalveolar e de gânglio mediastínico 

dos camundongos por citometria de fluxo: anti-B220 conjugado FITC, anti-CD3 

conjugado à Cycrome, anti-I-A/I-E biotinilado e anti-CD11c conjugado a PERCP 

(eBiocience, EUA). As suspensões celulares foram ajustadas para uma 

concentração de 0,5x106 células em 50l em solução contendo 2% de soro fetal 

bovino e 10% de soro normal de camundongo em PBS em placa de 96 poços. A 

cada poço foi administrado 5l de um dos anticorpos, que se encontravam 

previamente diluídos, com exceção para a dupla marcação realizada com os 

anticorpos I-A/I-E biotinilado e anti-CD11c conjugado a PerCP. Após a adição, a 

placa foi incubada durante 30 min a 4o C no escuro. Em seguida, cada amostra foi 

lavada duas vezes com 200L de PBS e então centrifugada a 800 x g por 5 min. Os 

anticorpos biotinilados foram conjugados à streptavidina FITC (Biolegend). Após 

este ponto, a cada amostra foi adicionada 200 l de PBS contendo formaldeído a 1% 

e analisada em citometro Accuri C6 do Instituto de Biologia da UFF. A analise final 

dos dados foram feitas através do programa CFlow Plus.  

 

3.6.1 Delimitação da população de células dendríticas do lavado 

broncoalveolar 

 
Os dot-plots referentes às freqüências de células de cada animal foram 

analisados da seguinte forma: a região correspondente a área de linfócitos (P1) foi 

demarcada após a passagem das suspensões celulares pelo citômetro totalizando 

de 5.000 a 10.000 eventos e o gate separado pelas áreas (R1, R2, R3 e R4) com as 

respectivas porcentagens dos tipos celulares. Em seguida os dados foram reunidos 

de acordo com cada grupo experimental para análise estatística.  

Para calcular a porcentagem de células dendríticas encontradas no lavado 

broncoalvolar os citogramas do LBA foram demarcados utilizando os parâmetros 

FSC e SSC, para delimitar a população FSChigh e SSChigh (FIG 2A) Posteriormente a 

área delimitada foi classificada quanto ao tamanho (FSC-H) e expressão de CD11c 
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(FL3-H), como visto na figura 2 B. Após esta análise era possível observar duas 

populações, uma com baixa expressão de CD11c (CD11c low) e outra com alta 

expressão (CD11chigh). Por fim para saber se as diferentes populações celulares 

CD11c+ correspondiam a células dendríticas maduras, estas foram confrontadas 

com a marcação para a molécula de MHC de classe II, IA/IE (FL1-H) (FIG 2C e D) 

(SANTOS et al., 2011). 

 
Figura 2 Delimitação da população de células dendríticas do lavado broncoalveolar. 

 
Os citogramas primeiramente foram classificados quanto a FSC e a SSC (FIG 2A) e depois de acordo 
com a expressão de CD11c (FIG 2B). As populações resultantes foram diferenciadas de acordo com 
a expressão de expressão de IA/IE (FIG 2C e 2D). 

 

3.6.2 Análise das células obtidas de lavado broncoalveolar 

 

Devido a alta incidência de células autofluorescentes obtidas pelo lavado 

broncoalvelolar utilizou-se a metodologia de “fluorescence-minus-one” (FMO) para 

determinar com precisão a porcentagem de células marcadas. Desta forma animais 

controles foram marcados com todos os anticorpos utilizados no protocolo 

A B 

C 
D 
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experimental. Os valores obtidos foram considerados limite FMO, e todos os valores 

mais elevados foram considerados como marcação verdadeira. Este valor permite 

estabelecer um limite com o qual se faz a distinção entre as células auto-

fluorescente e aqueles que expressam um determinante que se ligará ao anticorpo 

fluorescente usado para detectá-lo (ROEDERER et al., 2001). 

3.7 DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTI-P.brasiliensis 

 

A presença de anticorpos dos isotipos IgG, anti - P. brasiliensis nos soros dos 

camundongos foi determinada através do método imunoenzimático ELISA. Em 

placas com poço de fundo chato (Maxi - Sorp - Nunc) foram colocados 50l 

contendo 40 g proteína/mL de antígenos exocelular obtidos de amostra de  

P. brasiliensis 18 em tampão carbonato/bicarbonato 0.05M pH 9,6. As placas foram 

incubadas durante duas horas a 37C. Após o período de incubação, as placas 

foram lavadas três vezes em tampão fosfato salina (PBS) pH 7.2 contendo 0.05 % 

de Tween 20 (PBS-T). Este processo de lavagem foi repetido entre cada etapa, 

exceção feita à fase final de interrupção enzimática. Os sítios livres da placa foram 

bloqueados com solução PBS gelatina a 1% (PBS-G) durante uma hora a 

temperatura ambiente. Os soros foram diluídos em PBS-G de forma seriada na base 

5 a partir de 1:20 e incubados por uma hora a 370C. Os anti-soros de coelho 

conjugado a peroxidase: Anti- IgG (1:10000), (Sigma), diluído em PBS-G foram 

acrescidos a reação (50l/ poço) e as placas foram mantidas a 370C durante uma 

hora. Após lavagem das placas com PBS-T a reação com o substrato e cromógeno 

se fez pela adição de 50l/ poço de tampão citrato-fosfato a 0,1M contendo 5mg de 

ortofenilenodiamina (OPD) e 10l de peróxido de hidrogênio a 30% volumes. As 

placas foram incubadas durante 15 minutos a temperatura ambiente. A reação 

enzimática foi interrompida com a adição de 50 L de ácido sulfúrico 4N. A leitura de 

densidade óptica (D.O.) foi feita em microleitor automático de ELISA (Thermo Plate) 

em comprimento de onda de 490 nm.  

Para expressar os valores das reações de ELISA foi criada uma unidade 

arbitrária de ELISA. Para tal após a leitura das densidades ópticas foi realizado o 
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cálculo da área de baixo da curva dilucional de cada soro. Este valor foi definido 

como ELISA*. Os resultados da sorologia foram expressos através das médias 

geométricas das unidades arbitrárias de ELISA de cada grupo. 

 

3.8 NECROPSIA DOS ANIMAIS 

 

 Os animais selecionados para análise histopatológica, foram anestesiados 

profundamente com Xilazina (cloridato de xilazina, Vetbrand, Brasil) e Cetamina, 

(cloridato de xilazina, Syntec, São Paulo S.A, Brasil). Após a anestesia a caixa 

torácica dos animais foi aberta e a aurícula direita foi seccionada. Imediatamente o 

ventrículo esquerdo foi puncionado com scalp n°21, fluindo 65 gotas por minuto de 

solução de salina fisiológica com heparina a 5UI/mL durante 5 min. Em seguida a 

infusão foi substituída por solução de paraformaldeído a 4%, a 65 gotas por minuto, 

durante 10 min. Após este procedimento, as vias aéreas superiores e o tórax dos 

animais foram completamente incisionados e a língua, a traquéia e os pulmões 

foram retirados e fixados em solução de formaldeído a 10%. Durante este processo 

foi observado macroscopicamente a presença de lesões decorrentes do processo de 

intubação. Os órgãos excisionados foram clivados em cortes transversais e 

longitudinais e processados para inclusão em parafina e submetidos à microtomia 

com cortes de 5µm, que foram depositados em lâminas.  

Para determinar as diferenças histopatológicas entre os grupos experimentais 

serão utilizados as seguintes colorações: Hematoxilina-Eosina, Picrosirius, Weigert-

Van Gieson e Grocott.   

 

3.9 PESAGEM DOS ANIMAIS DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

A fim de observar se os animais dos grupos experimentais apresentavam 

diferenças da massa corpórea ao longo do período de infecção, os camundongos 

foram pesados em balança digital Diamond (precisão de 0,1g) a cada três dias. Os 
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resultados obtidos foram divididos com os encontrados no dia de infecção, para 

analisar a cinética de ganho e/ou perda de peso. 

 

3.10 ÍNDICE PULMONAR 

 

 Após os animais serem eutanaziados, os seus pulmões foram excisionados e 

pesados, tendo-se o cuidado de retirar todos os órgãos e tecidos anexos a fim se 

calcular o índice pulmonar dos animais infectados. Este índice consiste em uma 

relação proporcional a resposta inflamatória. Segundo Wilson e colaboradores 

(1982) o cálculo do índice pulmonar obedece a seguinte fórmula:  

   

Peso do pulmão do animal infectado / Massa corporal do animal infectado 

Peso do pulmão do animal controle / Massa corporal do animal controle 

 

 

3.11 PREPARO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

HISTOPATOLÓGICA 

 

Para a obtenção do material para a análise morfológica a técnica para o 

preparo das amostras obedeceu, resumidamente, os seguintes procedimentos: as 

peças foram lavadas em água corrente por 4 horas. Para desidratar e clarear os 

tecidos, cada cassete, foi imerso por 50 minutos em cada uma das seguintes 

soluções: 1) Álcool a 70%; 2) Álcool a 95%; 3) Álcool absoluto a 100% I; 4) Álcool 

absoluto a 100% II; 5) Álcool absoluto a 100% III; 6) Xilol I; 7) Xilol II. 

A técnica teve prosseguimento com o banho de parafina I e II em estufa entre 

52 a 58ºC, durante 50 minutos cada, e inclusão dos segmentos em parafina. Os 

cortes histológicos foram realizados, em micrótomo (Spencer 820), com espessura 

de 5m. Posteriormente foram colocados em banho-maria, para distender e, 

colocados em lâminas. Após a retirada da parafina e a hidratação, as lâminas foram 

coradas.  
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3.12  COLORAÇÕES 

 

3.12.1 Coloração por Hematoxilina-Eosina (H&E) 

 

A coloração de hematoxilina-eosina foi utilizada para determinar o tipo e a 

intensidade da resposta inflamatória no parênquima pulmonar.  

Após a hidratação das lâminas histológicas em água destilada, estas foram 

coradas com Hematoxilina por um minuto e posteriormente lavadas em água 

corrente e em solução de álcool 80% durante dois minutos. Em seguida as lâminas 

foram tratadas com corante Eosina durante cinco minutos. O excesso de corante foi 

removido após lavagem com água destilada. Após a coloração as lâminas foram 

preparadas para montagem. 

 

3.12.2 Coloração de Picrosirius 

 

Para a análise histopatológica, do foco de lesão granulomatosa do pulmão, foi 

utilizada a coloração de Picrosirius, que permite a observação das fibras de 

colágenas.  

As lâminas foram hidratadas e posteriormente foram tratadas com solução de 

Hematoxilina de Harris (hematoxilina 5% + Sulfato de Alumínio e Potássio 10%) para 

marcação dos núcleos, durante dois minutos. O excesso de corante foi removido 

após lavagem em água corrente. Em seguida as lâminas foram coradas com 

solução de picrosirius red (sirus red 1%) durante uma hora e posteriormente lavadas 

e preparadas para posterior montagem.  A marcação positiva do colágeno é 

expressa pela coloração vermelho viva sobre o tecido. 
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3.12.3 Coloração de Grocott  

 

A coloração de Grocott é uma técnica que consiste em impregnação pela 

prata em cortes de parafina, precedida por oxidação por ácido crômico, sendo 

tradicionalmente utilizada na identificação de P. brasiliensis em exames 

histopatológicos (GONZALEZ et al., 2008). No presente projeto a coloração foi 

utilizada na identificação de estruturas micóticas, de uma forma qualitativa, dentro do 

parênquima pulmonar dos animais infectados.   

Após hidratação, as lâminas histológicas foram oxidadas em ácido crômico 

durante uma hora, lavadas e posteriormente tratadas em solução bissulfito de sódio 

a 4% por um minuto.  Depois de nova lavagem as lâminas foram tratadas com 

solução metanamina-nitrato de prata, durante uma hora a 60°C. e tratadas com de 

cloreto de ouro a 0,1% por cinco minutos.  Qualquer resíduo remanescente foi 

removido por lavagem com solução de tiossulfato de sódio a 2% durante dois 

minutos. Por fim a coloração de fundo foi realizada com corante verde-luz. 

 

3.13  IMUNOHISTOQUIMICA 

 

 Para detectar os níveis de metaloproteinases no parênquima pulmonar dos 

animais infectados e controles, sem destruir a estrutura tecidual, foi utilizada a 

técnica de imunohistoquímica.  

  Neste procedimento as amostras de fragmento dos tecidos foram 

parafinadas e os cortes realizados foram postos em lâminas silanizadas. A técnica 

seguiu as recomendações indicadas pelo fabricante.  Após a hidratação em álcool e 

tratamento em xilol as lâminas foram lavadas em água destilada e preparadas para 

o procedimento de recuperação antigênica. Para este processo foi utilizado o 

tratamento pelo calor, no qual as lâminas foram tratadas em solução de tampão de 

citrato de sódio a 2% pH 6.0 e aquecidas a 95°C durante dez minutos. Após a 

recuperação antigênica a ação da peroxidase endógena foi inibida após incubação 

de solução 3% de H2O2 durante 15 minutos. Durante o experimento foi utilizado o 

sistema avidina-biotina peroxidase para revelar a ação das metaloproteinases. Para 
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tal as lâminas foram tratadas com solução de 1,5% de soro bloqueador (soro de 

burro) durante uma hora. Após o tratamento as lâminas foram incubadas overnight a 

4°C com anticorpo anti-metaloproteinase 9 (IgG policlonal goat, Santa Cruz 

Biotechnologies, Inc. CA, USA) a concentração de 1:800. Posteriormente foi 

administrado o anticorpo secundário (IgG de burro anti-cabra) durante 30 minutos, e 

em seguida administrado o reagente enzimático biotina-avidina (30 min). Após este 

processo foi realizado o tratamento com o substrato da peroxidase durante 15s, 

utilizando-se o DAB para revelar a ação da molécula de interesse. Posteriormente as 

lâminas foram contracoradas com hematoxilina de Mayer, posteriormente 

preparadas para montagem e observada a positividade da reação.  

 

3.14  DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO 

 

  As concentrações de óxido nítrico foram indiretamente avaliadas pela 

determinação do acúmulo de nitrito (NO2) no sobrenadante de cultura utilizando o 

método de Griess (DING et al., 1988). Em resumo, misturaram-se volumes iguais do 

sobrenadante da cultura celular (50ul) e o regente de Griess (sulfanilamida a 0,5%, 

dihidrocloreto de naftillenamina a 0.005% e ácido fosfórico a 2,5%, a concentração 

final). A absorbância da reação foi mensurada a 540-620nm em leitor de 

microplacas (Anthos 2010 Microplate reader, UK). As concentrações de óxido nítrico 

foram calculadas pela comparação com a curva padrão realizada com nitrato de 

sódio (Merck, EUA) nas concentrações de 5mM a 0,5M. 

 Para determinar as concentrações de óxido nítrico sérico foi utilizada a 

técnica descrita por Jacobs e colaboradores (1996) com pequenas modificações. 

Resumidamente, 50l de cada amostra de soro foi primeiramente desproteinizada 

por incubação com 200 l de ZnSO4 (75 mM) e 250 l NaOH (55mM) por 10 min em 

temperatura ambiente. Depois da centrifugação, a 1000 x g por 10 min, 200l do 

sobrenadante e 200g de cádmio ativado, foram misturados, a temperatura 

ambiente por 1h. A amostra reduzida foi incubada em igual volume de reagente de 

Griess conforme com descrito anteriormente 
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3.15 CAPTURA DAS IMAGENS HISTOPATOLÓGICAS 

 

 A captura das imagens histopatológicas e das preparações imuistoquímicas 

foram efetuadas através do Sistema Aperio do Programa de Pós-Graduação de 

Patologia da Universidade Federal Fluminense. A análise das imagens foi realizada 

pelo software ImageScope. 

 

3.16  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados foram analisados pela análise de variância (ANOVA), seguida 

da análise paramétrica de comparações múltiplas pelo método de Turkey (ZAR, 

1984). Para analise dos resultados de índice pulmonar foi usado teste paramétrico 

de Student-Newman-Keuls. Utilizando o programa Instat (Instat Software GraphPad, 

San Diego, CA), valores de p<0.05 foram considerados significativos. 



 35 

4 RESULTADOS  

1.1 DETERMINAÇÃO DA MASSA CORPORAL DOS ANIMAIS 
INFECTADOS POR P. brasiliensis 

 

  A figura 3 demonstra a variação de massa corpórea dos animais dos grupos 

experimentais no decorrer do experimento. Como pode ser observado, a partir do 

primeiro dia pós-infecção (d.p.i.) tanto os animais infectados com leveduras quanto 

aqueles infectados com conídios apresentam uma redução gradativa da massa 

corporal atingindo o máximo no 4° d.p.i. A partir deste dia os animais de ambos os 

grupos iniciam uma retomada de sua massa corporal e alcançam os mesmos níveis 

do dia zero. Nota-se que por volta da segunda semana os animais infectados 

começam a ter ganho real de massa corporal. Animais controles apresentam uma 

ligeira queda nos dois dias iniciais seguida de um gradativo ganho de peso ao longo 

de todo o período observado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
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Figura 3: Peso corpóreo dos camundongos no início e no final do protocolo experimental. 

 

Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (      ) ou conídios (      ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (     ). A análise foi realizada do 1° ao 28° d.p.i. Os resultados representam a 

médiaEPM.  Figura representativa de dois experimentos, com 5-6 animais por ponto. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE PULMONAR 

 

Além da diminuição do peso corporal dos animais infectados, no decorrer de 

nosso estudo, verificamos uma visível alteração no tamanho e consistência do tecido 

pulmonar (FIG 4). Estas observações nos levaram a determinar o índice pulmonar 

destes animais.  

A figura 5 representa o índice pulmonar dos grupos experimentais. Observa-

se que os animais infectados de ambos os grupos apresentam, entre o 3° e 10° 

d.p.i., um aumento gradativo do índice pulmonar. Neste período, comparando o 

índice pulmonar entre estes dois tipos de infecção, nenhuma diferença estatística foi 

observada. No entanto, na quarta semana d.p.i., animais infectados com levedura 

apresentam uma significativa redução do índice pulmonar (p<0.01), enquanto que o 

grupo infectado com conídios manteve a cinética de aumento. 

 

 

        Conídios 
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Figura 4 Figura representativa dos pulmões dos animais dos grupos experimentais no 6° d.p.i. 

 

Pulmão de animal controle (A), infectado com conídio (B) e infectado com levedura (C). 
 

 

Figura 5 Índice pulmonar dos animais dos grupos experimentais 

  
Camundongos BALB/c, infectados i.t. com leveduras (     ) ou conídios (    ) de P. brasiliensis, ou 
salina fisiológica como controle. A análise foi realizada do 1° ao 28° d.p.i. Os dados se referem a 
media+/-EPM (cinco animais por grupo).  Os asteriscos indicam p<0.01 * (teste Student-Newman-
Keuls) em comparação aos grupos de animais infectados. 

 

 

 

C B 

** 

A 

         Conídio 
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4.3 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO 
SÉRICO 

 

A figura 6 demonstra a determinação da concentração de óxido nítrico dos 

grupos experimentais, do 3° ao 28° d.p.i.  Observa-se no grupo infectado com 

leveduras uma pequena elevação da concentração de óxido nítrico nos primeiros 

dias de infecção, porém  esta variação não é significante em relação ao grupo 

controle não infectado.  No 10° e 14° d.p.i. as amostras dos animais infectados com 

conídios apresentam um aumento siginificativo em relação ao  grupo controle  

(p<0.01 no 10° e 14° d.p.i.) e ao infectado com leveduras (p<0.05 no 10° d.p.i.).  

 

Figura 6 Determinação de óxido nítrico sérico dos grupos experimentais 

  
Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (    ) ou conídios (    ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle   (     ). As amostras de soro foram obtidas no 1°,  3°, 6°, 10°, 14° e 28° dia 

p.i para determinação de nitrato. Os resultados representam a médiaEPM em µmol/L. M (cinco 
animais por grupo). Análise estatística feita através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de 
significância entre os grupos estão representados estão como: (*) p<0.05, (**) e p<0.01. 

 

4.4 NÚMERO DE CÉLULAS RECUPERADAS PELO LAVADO 
BRONCOALVEOLAR   

 

A figura 7 representa o número total de células recuperadas pelo lavado 

broncoalveolar dos grupos experimentais. Verifica-se durante todo o período 

investigado que animais infectados apresentam, de forma semelhante, um aumento 

* 
* 

NS 

** 

         Conídio 
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gradual do número de células recuperadas quando comparados com o grupo 

controle (p<0.05 para o 3° dia e p<0.001 para os demais dias). Nota-se no 10° d.p.i. 

que o número de células recuperadas do grupo infectado com conídios é 

estaticamente superior ao grupo infectado por leveduras (p<0.001).  

 

 
Figura 7 Total de células recuperadas do lavado broncoalveolar. 

 

 
As células do lavado broncoalveolar foram coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos 
BALB/c, infectados  com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como 

controle   (    ). Os resultados representam a médiaEPM do número total de células recuperadas por 
10

6
 células de cinco animais por grupo. Análise estatística feita através de ANOVA, com p<0.05 *. Os 

níveis de significância entre os grupos estão representados estão como: (*) p<0.05, e (***) p<0.001. 
 

4.5 TIPOS CELULARES ENCONTRADOS NO LAVADO 
BRONCOALVEOLAR  

 

No presente estudo, investigou-se a população de células obtidas do LBA dos 

grupos experimentais.  As células foram fixadas em lâminas, coradas com a 

coloração de May-Grünwald Gimsa, observadas ao microscópio óptico e 

caracterizadas apenas como mononucleadas ou polimorfonucleadas.  Observa-se 

na figura 8 que a partir do 1° d.p.i., a infecção dos animais com conídios ou com 

leveduras de P. brasiliensis resulta em um aumento significativo na porcentagem de 

células polimorfonucleadas (p<0.001) e, ao mesmo tempo, uma significativa redução 

de células mononucledadas (p<0.001).  Nota-se, no entanto, que no 6° d.p.i., ambos 

os grupos infectados, iniciam uma inversão da porcentagem destas populações 
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NS 
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NS 

NS 

* 

*** 

         conídio 



 40 

celulares, isto é, um aumento gradativo de células mononucleadas e diminuição das 

células polimorfonucleadas. Este aumento foi mais pronunciado no grupo infectado 

com conídios (p<0.05 em relação ao grupo infectado com leveduras).  

 

Figura 8 Porcentagem de células polimorfonucleadas e mononucleadas encontrados no lavado 
broncoalveolar. 

 

As células do lavado broncoalveolar  foram coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos 
BALB/c, infectados  com leveduras ou conídios de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como controle. 
Após a coleta as células classificadas em células polimorfonucleadas (    ) ou mononucleadas (    ). 

Os resultados representam a médiaEPM da porcentagem de células (cinco animais por grupo).  
 

4.6 NÚMERO ABSOLUTO DE CÉLULAS POLIMORFONUCLEADAS E 
MONONUCLEADAS NO LAVADO BRONCOALVEOLAR  

 

A figura 9 representa a transformação das porcentagens das células 

monocucleadas e polimorfonucleadas do LBA em números absolutos. Com relação 

as células polimorfonucleadas, observa-se nos dois tipos de infecção que do 1° ao 

10° d.p.i. há um expressivo aumento deste tipo celular comparado ao grupo controle 

(p<0.001 durante todo o período). No entanto não há diferença estatisticamente 

significante entre os animais infectados, do 1° ao 3° d.p.i. A cinética de crescimento 

continua em ambos os grupos até o 6° d.p.i., seguido de uma pequena redução no 

10° dia. Nestes grupos é também observado que do 6° ao 10° d.p.i. o número de 
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polimorfonucleares no LBA dos animais infectados com conídios é superior aos 

animais infectados com leveduras (p<0.001 para ambos dias). Em relação ao 

número total de células mononucleadas recuperadas do LBA, observa-se que 

animais infectados apresentam um aumento deste tipo celular em relação ao grupo 

controle, entre o 1° ao 10° d.p.i. (p<0.001 durante todo o período) Entre o 3° e 10º 

d.p.i. também é observado que este aumento é mais evidente para os animais 

infectados com conídios, em relação aos infectados com leveduras (p<0.001, do 3° 

ao 10° d.p.i.).  

 
Figura 9: Número absoluto de células polimorfonucleadas e mononucleadas recuperadas pelo 

LBA. 

 
Número absoluto de células polimorfonucleadas e mononucleas recuperadas pelo LBA foram 
coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos BALB/c, infectados  com leveduras, conídios de 

P. brasiliensis, ou salina fisiológica como controle. Os resultados representam a médiaEPM do 
número total de células recuperadas por 10

6
 células de cinco animais por grupo. Análise estatística 

feita através de ANOVA, com p<0.05. Os níveis de significância entre os grupos estão representados 
estão como: (*) p<0.05, (**) p<0.01 e (***)p<0.001 

 

4.7 DETEMINAÇÃO DO ÍNDICE APOPTÓTICO 

 

Durante a análise dos tipos celulares encontrados no LBA dos animais 

infectados com leveduras e conídios verificou-se que algumas células apresentaram 

alterações nucleares sugestivas de células apoptóticas. Desta forma amostras das 

preparações celulares foram tratadas com laranja de acridina e em seguida 

observadas ao microscópio levando em consideração alterações indicativas de 

apoptose, como condensação e fragmentação nuclear. Analisando a figura 10 
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verifica-se que as amostras celulares do LBA ex vivo obtidas dos animais infectados 

por conídios apresentam uma porcentagem de células em apoptose estaticamente 

superior ao grupo infectado por levedura e ao controle (p<0.05 e p<0.001 

respectivamente). Estas diferenças são mais pronunciadas nas preparações 

celulares do 3° d.p.i. Neste período o grupo infectado com conídios apresenta índice 

de células apoptóticas estatisticamente superior aos demais grupos (p<0.001 para 

ambos).  Nota-se que no 6° e no 10° d.p.i. as porcentagens de células apoptoticas 

destes grupos  são drasticamente reduzidas, atingindo o mesmo índice do grupo 

controle.   

 

Figura 10:Determinação do índice apoptótico das células do  lavado broncoalveolar. 

  

As células do lavado broncoalveolar foram coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos 
BALB/c, infectados  com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como 
controle  (     ). Após a coleta as células foram intercaladas com laranja de acridina para determinação 

da porcentagem de apoptose. Os resultados representam a médiaEPM doa porcentagem de células 
em apoptose ( cinco animais por grupo) . Análise estatística feita através de ANOVA, com p<0.05. Os 
níveis de significância entre os grupos estão representados estão como: (*) p<0.05 e (***)p<0.001. 
  

 

As células recuperadas do LBA também foram mantidas em cultura por 24 

horas e analisadas quanto a  porcentagem de células apoptóticas. Nota-se que após 

um curto período de cultura, a pocentegem de celulas apoptóticas aumenta nas 

culturas celulares provenientes dos animais infectados com leveduras e conídios 

(FIG 11).  Tal como nas análises ex vivo os índices de apopose das células 

***

88 

* 



 43 

cultivadas do 1° e 3° d.p.i. dos animais infectados com  conídios são 

estatisticamente superiores as culturas do  grupo controle (p<0.05 e p<0.001, 

respectivamente) e com levedura  (p< 0.01   e p<0.001, respectivamente). Já as 

celulas dos animais infectados com levedura passam a demonstrar índice de 

apoptose estatiscamente superior aos animais controles (p<0.05 no 1° e 3° d.p.i.). 

 
Figura 11 Determinação do Índice apoptótico das células do lavado broncoalveolar mantidas 

em cultura. 

  
As células do lavado broncoalveolar foram coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos 
BALB/c, infectados  com leveduras (    ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como 
controle (     ). Após a coleta as células foram mantidas em cultura por 24 horas e em seguida as 
preparações celulares foram intercaladas com laranja de acridina para determinação da porcentagem 

de apoptose. Os resultados representam a médiaEPM doa porcentagem de células em apoptose 
(cinco  animais por grupo) . Análise estatística feita através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de 
significância entre os grupos estão representados estão como:  (*) p<0.05, (**) p<0.01 e (***)p<0.001. 

 
 

4.8 DOSAGEM DE ÓXIDO NÍTRICO NOS SOBRENADANTES DE 
CULTURA 

 

 A figura 12 demonstra a determinação da concentração de óxido nítrico  nos 

sobrenadantes das culturas de  células do LBA após 24 h. Verifica-se logo no 3° 

d.p.i.  que a concentração de óxido nitrico na cultura de celulas do LBA proveniente 

dos  animais infectados com conídios são estatisticamente superiores ao grupo 

controle (p<0.05), porém quando comparada a concentração de animais infectados 

com leveduras nenhuma diferença significativa é observada. Com relação aos  

sobrenadantes  de culturas das células obtidas no 6° d.p.i. observa-se um  
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pronunciado aumento da concentração de óxido nítrico no sobrenadante de cultura 

obtido dos animais infectados com leveduras em relação aos demais grupos 

(p<0.01). A análise do 10° dia demonstra que ambos os grupos infectados 

apresentam maior concentração de óxido nítrico que o grupo controle (p<0.05).  

  

 
 Figura 12 Determinação de óxido nítrico nos sobrenadantes de cultura do lavado 

broncoalveolar. 

  
Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (    ) ou conídios (    ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (     ). No   3° , 6° e 10° dias p.i as células do lavado broncoalveolar foram 

coletadas e mantidas por 24h  em cultura. Os resultados representam a médiaEPM em µmol/ml nos 
sobrenadantes das culturas (cinco animais por grupo). Análise estatística feita através de ANOVA, 
com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão representados estão como: (*) p<0.05 
e (**) p<0.01. 

 

4.9 DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS SÉRICOS IgG ANTI-P. 
brasiliensis  

 

Nas figuras abaixo estão representados os níveis de anticorpos totais 

específicos para antígenos de leveduras (FIG 18) de P. brasiliensis determinado 

pelo ELISA na segunda e quarta semana d.p.i. Observa-se na figura 13 que nos dias 

14 e 28 d.p.i. as médias do somatório das densidade ópticas dos soros provenientes 

de animais infectados com conídios são estatisticamente superiores ao grupo 

infectado com levedura (p<0.05 para o 14° e 28° dia) e com o grupo controle (p<0.05 

e p<0.01 para o 14° e 28° dia respectivamente).  Comparando os animais infectados 
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com levedura com o grupo controle observa-se que apenas as amostras de soro do 

28° dia apresentaram diferença significante (p<0.05).  

 

Figura 13 Análise da produção de anticorpos específicos totais contra leveduras de P. 
brasiliensis através do teste ELISA. 

  

Camundongos BALB/c, infectados leveduras (     ) ou conídios   (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (      ) Os soros obtidos de animais infectados antes da infecção e nos dias 
14 e 28  d.p.i. Os valores representados na figura correspondem a média+EPM do somatório das 
densidades ópticas (unidade arbitrária de ELISA), de cinco animais por grupo. Análise estatística feita 
através de ANOVA, com p<0.05 *. O nível de significância entre os grupos está representado como: 
(*) p<0.05 
  

 

4.10 ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE TAMANHO (FSC) X 
GRANULOSIDADE (SSC) DAS CÉLULAS DO LAVADO 
BRONCOALVEOLAR 

 

 

A fim de se estudar as modificações induzidas pela infecção na população 

celular do lavado broncoalveolar foi realizada citometria de fluxo. Os citogramas da 

figura 14 demonstram a variação da população celular recuperada pelo LBA, 

baseado nos parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). Como pode ser 

observado a população celular obtida dos animais controles mantém estes 

parametros estáveis durante todo o período observado. De forma diferenciada, as 

células obtidas de animais infectados apresentaram visíveis variações durante o 
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*  
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período de infecção. Desta forma, no 1° d.p.i. observa-se que as células LBA dos 

animais infectados apresentam um acentuado aumento de granulosidade (SSC). 

Esta  modificação se intensifica no 3° d.p.i.e é acompanhada com aumento do 

tamanho celular (FSC).   Já nos citogramas referentes ao 6° e o 10° d.p.i. observa-

se que os parâmetros de SSC e FSC  permanecem elevados nos animais infectados 

com conídios enquanto que animais infectados com leveduras ocorre uma sensível  

redução no parâmetro FSC. 
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Figura 14 Citograma FSC X SSC do LBA. 
 

 
Camundongos BALB/c, infectados com leveduras ou conídios de P. brasiliensis, ou salina fisiológica 
como controle. No  1°, 3° , 6° e 10° d.p.i.  as células do lavado broncoalveolar foram analisadas por 
citometria de fluxo seguindo  os parâmetros de FSC e  SSC. 
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4.11  ALTERAÇÃO DO FENÓTIPO DAS CÉLULAS CD11c + DO 
LAVADO BRONCOALVEOLAR  

 

 

A partir do citograma de tamanho (FSC) por granulosidade (SSC) foi 

dermarcada a região correspondente de alto tamanho (FSChigh)  e granulosidade 

(SSChigh).  Como demonstrado na figura 15 os citogramas dos animais infectados 

mostram aumento crescente de células desta região quando comparado com o 

citograma do grupo controle. Já a comparação entre as porcentagens de células 

demarcadas entre os grupos infectados não apresenta diferenças significativas, 

exceto no 6° d.p.i., quando o grupo de animais infectados com conídios é superior 

ao infectado com levedura (p<0.05) (FIG 16).  

 

 

Figura 15 Citograma representativo de células FSC
high

 e SSC
high

 do LBA  

 

 
Camundongos BALB/c, infectados  com leveduras ou conídios de P. brasiliensis, ou salina fisiológica 
como controle. No  1°, 3° , 6° e 10° d.p.i. as células do lavado broncoalveolar foram analisadas por 
citometria de fluxo. A população selecionada são caracterizadas como FSC

high
 e SSC

high 
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Figura 16 Analise das células do lavado broncoalveolar FSC
high

 e SSC
high

 

  
Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle  (     ). Nos 1°, 3° , 6° e 10° dia p.i as células do lavado broncoalveolar foram 

analisadas por citometria de fluxo. Os resultados representam médiaEPM da porcentagem de 
células FSC

high
 e SSC

high
 (cinco animais por grupo). Análise estatística feita através de ANOVA, com 

P<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão representados estão como: (*) p<0.05 e (**) 
p<0.01. 

  

4.11.1  Avaliação das células CD11c+ no lavado broncoalveolar 

 

Para verificar se as células FSChigh e SSChigh do lavado broncoalveolar eram 

células dendríticas, realizou-se  marcação para a molécula CD11c (FIG 17). Durante 

a análise foi demonstrado que a população selecionada apresenta células com alta e 

baixa expressão de CD11c, como representado pelas figuras 18 e 19 (FIG 18 para 

CD11clow e FIG 19 para CD11chigh). Como pode ser observado a partir do 3° d.p.i. as 

células obtidas dos animais infectados apresentam um aumento significativo da 

população CD11clow quando comparado com o LBA dos animais controles 

(p<0.001). Comparando as porcentagens desta população entre os dois grupos de 

infecção, nenhuma diferença significativa é observada.  A porcentagem de células 

CD11chigh dos grupos infectados apresenta logo no 1° d.p.i. uma ligeira redução em 

relação ao controle não infectado. No entanto só o grupo infectado com leveduras 

apresenta diferença estatisticamente significante (p<0.05). Do 3° ao 10° d.p.i. 

verifica-se uma redução mais acentuada nos dois grupos de animais infectados 

(p<0.001) (FIG 18). Comparando as porcentagens desta população entre os dois 

grupos de infecção, nenhuma diferença significativa é observada.  
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Figura 17 Citograma representativo das células do LBA CD11c+. 

 
 
 

 

Camundongos BALB/c, infectados com leveduras ou conídios de P. brasiliensis, ou salina fisiológica 
como controle. No  1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. as células do lavado broncoalveolar foram analisadas por 
citometria de fluxo. A população selecionada é caracterizada como CD11c

 high
 e CD11c 

low
.   
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Figura 18 : Porcentagem de células do lavado broncoalveolar CD11c
low

 

  

Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle   (     ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células do lavado broncoalveolar foram 
analisadas por citometria de fluxo e marcados com anticorpo anti-CD11c.  As populações resultantes 
foram classificadas em CD11c

low
 e CD11c

high
 (cinco animais por grupo). Os resultados representam 

médiaEPM da porcentagem de células CD11c
low

+.  Análise estatística feita através de ANOVA, com 
p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão representados estão como: (***) p<0.001. 

 

Figura 19 Porcentagem de células do lavado broncoalveolar CD11c
high

 

  
BALB/c, infectados  com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como 
controle  (     ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células do lavado broncoalveolar foram analisadas por 
citometria de fluxo e marcados com anticorpo anti-CD11c.  As populações resultantes foram 
classificadas em CD11c

low
 e CD11c

high
 (cinco animais por grupo). Os resultados representam 

médiaEPM da porcentagem de células CD11c
high

  positivas.  Análise estatística feita através de 
ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão representados estão como: 
(*) p<0.05.  
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4.12 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DA MOLÉCULA DE MHC-II (IA-IE) 
EM CÉLULAS CD11c+ DO LAVADO BRONCOALVEOLAR 

 

Com o objetivo de observar se as células do LBA que apresentavam 

características fenotípicas de células dendríticas maduras foi realizada marcação 

para avaliar a expressão da molécula de MHC-II (IA/IE), concomitante com a 

marcação para CD11c (FIG 20 e 21). As figuras 22 e 23 representam, 

respectivamente, a porcentagem de células CD11clow e CD11chigh que são positivas 

para IA/IE. Como representado na figura 22, a população LBA CD11clow dos animais 

infectados apresenta uma cinética transitória com um aumento  significativo da 

porcentagem  de  IA-IE  no 1°dia , seguida de uma diminuição no 3° dia  e 

novamente aumento  no 6° d.p.i. (p<0.01 em ambos os grupos infectados). No 10° 

dia ocorreu uma acentuada diminuição da expressão de IA-IE nos LBA provenientes 

dos grupos de animais infectados. A porcentagem de células IA/IE+ do grupo 

infectado com conídios atingiu os mesmos níveis do grupo controle enquanto que a 

diminuição do grupo infectado por leveduras foi ainda mais intensa (p<0.01).    

Com relação a população LBA CD11clow observou-se que a partir do 3° d.p.i. 

as porcentagens de células  CD11chigh  IA/IE+ provenientes dos animais infectados  

com leveduras e conídios apresentam-se mais elevadas que as do grupo controle 

(p<0.05 e p<0.01 respectivamente). Este aumento se mantém para o 6° (p<0.01 

para ambos grupos infectados) e  no 10° d.p.i. (p<0.05 em relação aos animais 

infectados com leveduras e p<0.01 em relação aos infectados com conídios). 
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Figura 20 Citograma representativo das celulas do LBA CD11c
low

  IA/IE +. 

 

 

Camundongos BALB/c, infectados com leveduras ou conídios de P. brasiliensis, ou salina fisiológica 
como controle. No  1°, 3° , 6° e 10° d.p.i. as células do lavado broncoalveolar foram analisadas por 
citometria de fluxo. A população selecionada é caracterizada como CD11c

low
  IA/IE

 +
. 
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Figura 21 Citograma representativo das celulas do  LBA CD11c
high

  e IA/IE +. 

 

 

Camundongos BALB/c, infectados com leveduras ou conídios de P. brasiliensis, ou salina fisiológica 
como controle. No  1°, 3° , 6° e 10° d.p.i. as células do LBA foram analisadas por citometria de fluxo. 
A população selecionada é caracterizada como CD11c

high
 IA/IE

 +
. 
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Figura 22 Porcentagem de células do LBA CD11c

low
 IA/IE

+
.   

           
Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (   ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células do LBA foram analisadas por 
citometria de fluxo e marcados com anticorpo anti-CD11c e anti IA/IE. Os resultados representam 

médiaEPM da porcentagem de células demarcadas (cinco animais por grupo). Análise estatística 
feita através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão 
representados estão como: (**) p<0.01 e (***)p<0.001. 

 

 
Figura 23 Porcentagem de células do lavado broncoalveolar CD11c

high
 IA/IE

+
. 

 

  
Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (      ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (     ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células do lavado broncoalveolar foram 
analisadas por citometria de fluxo e marcados com anticorpo anti-CD11c e anti IA/IE. Os resultados 

representam médiaEPM da porcentagem de células CD11c
high

 IA/IE
+ 

(cinco animais por grupo).  
Análise estatística feita através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos 
estão representados estão como:  (*) p<0.05 e (**)p<0.01.  
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4.13  NÚMERO ABSOLUTO DE CÉLULAS DENDRÍTICAS DO LAVADO 
BRONCOALVEOLAR 

 

A figura 24 representa o número total de células dendríticas (CD11chigh IA/IE+) 

recuperadas do lavado broncoalveolar dos animais dos grupos experimentais. Como 

demonstrado, animais controles apresentam, durante todo o período de análise, 

número estável de células dendríticas. Já animais infectados com leveduras 

apresentam no 1° d.p.i. uma diminuição de células dendríticas em relação ao grupo 

controle (p<0.001), seguido de um progressivo aumento nos demais dias (p<0.001). 

Interessantemente o grupo infectado com conídios demonstrou um aumento mais 

proeminente do número de células dendríticas em relação aos demais grupos, 

durante todo o período observado (p<0.001, do 1° ao 10° d.p.i.).  

 

Figura 24: Número absoluto de células dendríticas recuperados pelo LBA. 

 

 

As células do lavado broncoalveolar foram coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos 
BALB/c, infectados  com leveduras (     ), conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como 

controle (     ). Os resultados representam a médiaEPM do número total de células recuperadas por 
10

6
 células de cinco animais por grupo.  Os níveis de significância entre os grupos estão 

representados estão como: (***)p<0.01. 
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4.14 ANÁLISE DA PORCENTAGEM DE LINFÓCITOS DO LAVADO 
BRONCOALVEOLAR 

 

Com o intuito de observar a dinâmica da população de linfócitos no sítio local 

de infecção foi realizada marcação para CD3 (linfócito T) e CD45RO/B220 (linfócito 

B) para as células obtidas do LBA. Como pode ser observado na figura 25, até o 6° 

dia as infecções por leveduras e conídios não alteram a porcentagem de linfócitos T 

no LBA. Entretanto, no 10° d.p.i., os grupos de animais infectados apresentam uma 

significativa elevação da porcentagem desta população em relação ao grupo 

controle (p<0.001 para animais infectados com leveduras e p<0.05 para animais 

infectados com conídios). Comparando as porcentagens de linfócitos T em entre os 

infectados verifica-se que aqueles que foram infectados com leveduras obtém um 

aumento estatisticamente superior aos que foram infectados com conídios (p<0.01).  

Nos primeiros dias após a infecção a população de linfócitos B do LBA de 

animais infectados se comportou de forma distinta, como pode ser observado pela 

figura 26. É possível observar um comportamento transitório de aumento e 

diminuição da porcentagem de linfócitos B obtidos de animais infectados em relação 

ao grupo controle no 1° e 3° d.p.i. (p<0.05 para animais infectados com leveduras no 

1° d.p.i. e p<0.05 para animais infectados com conídios no 3° d.p.i.). No 10° d.p.i. a 

porcentagem de linfócitos B aumenta no LBA obtido de animais infectados, porém 

somente as células de animais infectados com leveduras apresentam diferença 

estatística em relação ao grupo controle (p<0.001). Tal qual é observado para a 

população de linfócitos T, a marcação de células B é mais intensa para o grupo 

infectado com leveduras do que o infectado com conídios (p<0.001).    
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Figura 25 Porcentagem de células CD3

+
 do lavado broncoalveolar. 

  
Camundongos BALB/c, infectados  com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (     ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células do lavado broncoalveolar foram 
analisadas por citometria de fluxo e marcadas com anticorpo anti-CD3. Os resultados representam 

médiaEPM da porcentagem de células CD3+(cinco animais por grupo).  Análise estatística feita 
através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão representados 
estão como:  (*) p<0.05, (**) e p<0.01.  

 

 

 
Figura 26 Frequências de células CD45RO/B220

+
 do lavado broncoalveolar. 

  
Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (      ) ou conídios (      ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (     ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células do lavado broncoalveolar foram 
analisadas por citometria de fluxo e marcadas com anticorpo anti-CD45/B220. Os resultados 

representam médiaEPM da porcentagem de células CD45/B220
+
(cinco animais por grupo).  Análise 

estatística feita através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão 
representados estão como: (*) p<0.05 e (***)p<0.01. 
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4.15  NÚMERO ABSOLUTO DE LINFÓCITOS NO LAVADO 
BRONCOALVEOLAR  

 

A figura 27 representa a análise do número total de linfócitos recuperados do 

LBA dos grupos experimentais. Como observado, do 3° ao 10° d.p.i., animais 

infectados apresentam maior número de linfócitos CD3+ no LBA do que os grupos 

controles (p<0.001, para o 3° e 10° d.p.i. e p<0.05 para o 6° d.p.i.). No entanto 

observa-se que no 10° d.p.i. o número total de células CD3+ é superior no LBA de 

animais infectados com leveduras do que em relação aos infectados com conídios 

(p<0.001).  A análise do número total de células CD45RO/B220+ do LBA demonstra 

que animais infectados apresentam maior número deste tipo celular em relação ao 

grupo controle somente no 10° d.p.i. (p<0.001). Este aumento é novamente mais 

pronunciado no grupo infectado com leveduras do que aquele infectado com 

conídios.  

 

Figura 27 Número absoluto de linfócitos recuperados pelo LBA. 

 
As células do lavado broncoalveolar foram coletadas no 1°, 3°, 6° e 10° d.p.i. de camundongos 
BALB/c, infectados  com leveduras (     ), conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina fisiológica como 

controle (     ). Os resultados representam a médiaEPM do número total de células recuperadas por 
10

6
 células de cinco animais por grupo.  Os níveis de significância entre os grupos estão 

representados estão como: (***)p<0.01. 
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4.16 ANÁLISE FENOTÍPICA DAS CÉLULAS DE GÂNGLIO 
MEDIASTÍNICO 

 

Para observar se o gânglio proximal ao sítio de infecção apresentava 

diferenças quanto as populações linfocitárias ao longo do experimento foi realizada a 

marcação para CD3 (linfócito T) e CD45RO/B220 (linfócito B) das células obtidas 

dos gânglios mediastínicos dos grupos experimentais (FIG 28 e 29 

respectivamente). No inicio da infecção os animais infectados não apresentam 

profundas alterações na porcentagem de linfócitos T comparados ao grupo controle. 

Entretanto no 10° d.p.i. é observada uma significativa diminuição da porcentagem de 

linfócitos T em ambos os grupos infectados (p<0.05 em relação ao grupo infectado 

com leveduras e p<0.01 para o grupo infectado com conídios). Por outro lado, a 

população de linfócitos B se comportou de forma diferenciada. Logo após a infecção 

os grupos infectados apresentam uma diminuição da porcentagem desta população. 

No entanto, somente os animais que foram infectados com leveduras apresentam 

diferença estatisticamente significante em relação ao controle. Verifica-se do 3° ao 

6° d.p.i. uma tendência crescente das porcentagens de células B220+ nos animais 

infectados . No 10° d.p.i. as porcentagens de linfócitos B obtidas do gânglio 

mediastínicos dos animais infectados são estaticamente superiores aos do grupo 

controle (p<0.05 em relação ao grupo infectado com leveduras e p<0.01 para o 

grupo infectado com conídios). Este aumento da porcentagem de linfócitos B é mais 

pronunciado no grupo infectado com conídios do que no grupo infectado com 

leveduras (p<0.05) 
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Figura 28 Porcentagem de células CD3+ do linfonodo mediastínico. 

 

Camundongos BALB/c, infectados  com leveduras (     ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle   (    ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células linfonodo mediastínico foram 
analisadas por citometria de fluxo e marcadas com anticorpo anti-CD3. Os resultados representam 

médiaEPM da porcentagem de células CD3+(cinco animais por grupo).  Análise estatística feita 
através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão representados 
estão como: (*) p<0.05, (**) e p<0.01.  

 

Figura 29 Freqüências de células CD45RO/B220 + do linfonodo mediastínico. 

  

Camundongos BALB/c, infectados com leveduras (      ) ou conídios (     ) de P. brasiliensis, ou salina 
fisiológica como controle (     ). No 1°, 3°, 6° e 10° dia p.i as células do linfonodo mediastínico foram 
analisadas por citometria de fluxo e marcadas com anticorpo anti-CD45/B220. Os resultados 

representam médiaEPM da porcentagem de células CD45/B220
+
(cinco animais por grupo).  Análise 

estatística feita através de ANOVA, com p<0.05 *. Os níveis de significância entre os grupos estão 
representados estão como:  (*) p<0.05 e (**)p<0.01. 
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4.17 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 

A infecção por leveduras de P. brasiliensis, após duas e quatro semanas 

resulta em um infiltrado inflamatório mononuclear difuso rico em estruturas fúngicas 

(FIG 30 e 31). Ao longo do infiltrado inflamatório da segunda semana de infecção é 

possível observar granulomas difusos, com a presença de leveduras (FIG 32 A e B) 

Na quarta semana após a infecção já é possível encontrar pequenos granulomas 

que apresentam-se bem delimitados (FIG 33A e B). Ao longo do infiltrado 

inflamatório é possível observar grande quantidade de leveduras (FIG 34C e D). Em 

ambas as semanas há presença de grande quantidade de macrófagos com 

abundante citoplasma.  

A histopatologia pulmonar demonstra que a infecção por conídios de P. 

brasiliensis resulta, na segunda e quarta semana p.i., em um infiltrado inflamatório 

que se espalha em diversos pontos dos lóbulos pulmonares (FIG 30 e FIG 31). Este 

inflamatório é predominantemente mononuclear, composto por diversos macrófagos, 

os quais possuem abundante citoplasma. Ao longo do parênquima pulmonar é 

possível observar inúmeros granulomas que podem apresentar-se em diferentes 

tamanhos e isolados ou confluentes entre si (FIG 32 e 33, C e D). Estes também são 

acompanhados de estruturas leveduriformes em seu interior (FIG 34E e F). Na 

quarta semana d.p.i. é evidente a formação de infiltrados linfocitários ao redor de 

pequenos vasos sanguíneos (FIG 33).  

Com o intuito de observar algum tipo de alteração na deposição de clivagem 

de fibras colágenas foi realizada a coloração de picrosirius. Como demonstrado em 

ambos os grupos infectados não há formação de focos de fibrose ou fibrólise, 

entretanto é possível observar apenas uma pequena deposição de fibras colágenas 

ao redor de estruturas granulomatosas, tanto na segunda quanto na quarta semana 

p.i. (FIG 35). A marcação de imunohistoquímica para metaloproteinase-9 também é 

positiva nas áreas de infiltrado inflamatório na segunda e quarta semana de infecção 

para animais infectados (FIG 36).   
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Figura 30 Histopatologia pulmonar de animais infectados com leveduras ou conídios duas 
semanas p.i. 

 
Visão panorâmica de lóbulos pulmonares de camundongos BALB/c infectados com leveduras (A) e 
conídios (B) de P. brasiliensis. Observar área de infiltrado inflamatório (setas). 
 
 
 
 

Figura 31 Histopatologia pulmonar de animais infectados com leveduras ou conídios quatro 
semanas p.i. 

 
Visão panorâmica de lóbulos pulmonares de camundongos BALB/c infectados com leveduras (A) e 
conídas (B) de P. brasiliensis. Observar área de infiltrado inflamatório (setas). 
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Figura 32 Histopatologia pulmonar dos animais infectados com conídios e leveduras duas 
semanas p.i. Coloração de hematoxilina e eosina. 

 

 
 
Cortes histopatológicos de pulmão corados pela técnica de Hematoxilina e Eosina demonstram que 
animais infectados com leveduras apresentam um infiltrado inflamatório predominatemente 
mononuclear, com granulomas pouco definidos entre si (FIG 32A e B). Animais infectados com 
conídios possuíam granulomas que podiam encontrar-se isolados (FIG 32 C,seta) ou ainda 
confluentes entre si (FIG  32D). Ao longo do infiltrado inflamatório também era possível visualizar 
numerosos macrófagos com citoplasma abundante (FIG 31C, seta larga). 
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Figura 33 Histopatologia pulmonar dos animais infectados com conídios e leveduras quatro 
semana p.i.. Coloração de hematoxilina e eosina 

 
Cortes histopatológicos de pulmão corados pela técnica de Hematoxilina e Eosina demonstram que 
animais infectados com leveduras apresentavam um infiltrado mononuclear com inúmeros 
macrófagos e linfócitos (FIG 33A e B), além da formação de pequenos granulomas bem definidos 
entre si (FIG 33B, seta). Nos animais infectados com conídios foi possível encontrar numerosos 
granuloma de diferentes tamanhos (FIG 33C e D). Também foi possível observar o começo da 
deposição de linfócitos ao redor de pequenos vasos sanguíneos (FIG 33C e D, seta larga).  
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Figura 34 Histopatologia pulmonar dos grupos experimentais duas e quatro semanas p.i. 
Coloração de Grocott. 

 

 

 
Cortes histopatológicos de pulmão corados pela técnica de Grocott demonstram por meio da 
coloração de Grocott que o infiltrado inflamatório se apresentava ao redor de leveduras de P. 
brasiliensis, tanto para animais infectados com leveduras (segunda semana p.i.:FIG 34C, quarta 
seamana p.i.: 34D) como conídios (segunda semana p.i.:FIG 34E e quarta semana p.i.: FIG 34F). 
Animais controles não apresentavam sinais de estruturas fúngicas na segunda (FIG 33A) e quarta 
semana p.i. (FIG 34B). 
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Figura 35 Histopatologia pulmonar de animais infectados com leveduras duas e quatro semana 
d.p.i. Coloração de picrosirius. 

 

 
Cortes histopatológicos de pulmão corados pela técnica de picrosirius demonstram não houve 
indicativos de fibrose ou fibrólise tanto na segunda (FIG 35C animais infectados com leveduras, 35E 
animais infectados com conídios) como na quarta semana d.p.i. (FIG 35D animais infectados com 
leveduras, 35F animais infectados com conídios). Somente foi possível observar uma fraca deposição 
de fibras colágenas ao redor de algumas estruturas granulomatosas (setas). As figuras 35A e B 
representam o parênquima pulmonar de animais controes na segunda e quarta semana após o 
procedimento cirúrgico, respectivamente. 
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Figura 36 Imunohistoquímica de animais infectados com leveduras duas e quatro semanas p.i. 
Imunomarcação para metaloproteinase-9 

 

 
 
A técnica de imunohistoquímica em cortes de pulmão demonstrou que o infiltrado inflamatório, tanto 
na segunda (FIG 36C animais infectados com leveduras, 36E animais infectados com conídios) como 
na quarta semana p.i. (FIG 36 D animais infectados com leveduras, FIG 36 F animais infectados com 
conídios) apresentava marcação positiva para metaloproteinase-9. Animais controles (FIG 36 A e B) 
não apresentavam marcação. 
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4.18  RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Os resultados acima demonstrados para as alterações sistêmicas (Quadro 1), as 

encontradas no lavado broncoalveolar (Quadro 2), gânglio mediastínico (Quadro 3) e 

alterações histopatológicas (Quadro 4) estão resumidos nos quadros abaixo. 

 

 

Quadro 1: Resumo das alterações macroscópicas e sistêmicas 
 

 
 
Camundongos da linhagem BALB/c foram infectados com 0,5x10

6
 leveduras ou conídios de P. 

brasiliensis. As análises ocorreram do 1° ao 28° d.p.i.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leveduras Conídios 

Massa corpórea Diminuição do 1° ao 4° d.p.i. Diminuição do 1° ao 4° d.p.i. 

Índice Pulmonar Aumento gradativo do 1° ao 
10° d.p.i. 

Aumento gradativo do 1° ao 
28° d.p.i. 

Anticorpos séricos anti-P. 
brasiliensis 

Produção moderada a partir 
do 28° dia 

Produção a partir do 14° dia 

Concentração de óxido 
nítrico sérico 

Sem alteração Ligeiramente aumentado do 
10° ao 14° d.p.i. 
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Quadro 2: Resumo das alterações encontradas no lavado broncoalveolar 

 

 Leveduras Conídios 

Concentração de óxido nítrico Aumento a partir do 6° d.p.i. Aumentada no 3° e 10° d.p.i. 

% de apoptose ex vivo 
 

Sem alteração Aumentada até o 3° d.p.i. 

Número total de células 
recuperadas 

Aumentado Aumentado 

Número total de células 
polimorfonucleadas 

Aumentado  Aumentado 

Número total de células 
mononucleadas 

Aumento a partir do 6°d.p.i. Aumento a partir do 6°d.p.i. 

Número total de células 
dendríticas 

Aumentado a partir do 
3°d.p.i. 

Aumentado a partir do 1° 
d.p.i. 

Número total de linfócitos T 
 

Aumentado no 10°d.p.i.  
 

Aumentado no 10°d.p.i.  

Número total de linfócitos B 
 

Aumentado no 10°d.p.i. 
 

Aumentado no 10°d.p.i.  

 
Camundongos da linhagem BALB/c foram infectados com 0,5x10

6
 leveduras ou conídios de P. 

brasiliensis. As análises ocorreram do 1° ao 10° d.p.i.  

 

 

 
Quadro 3: Resumo das alterações encontradas em gânglio mediastínico 

 

 Leveduras Conídios 

% de linfócitos T Aumentada no 10°d.p.i. 
 

Aumentada no 10°d.p.i. 

% de linfócitos B Comportamento crescente 
 

Comportamento crescente 

Camundongos da linhagem BALB/c foram infectados com 0,5x10
6
 leveduras ou conídios de P. 

brasiliensis. As análises ocorreram do 1° ao 10° d.p.i.  
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Quadro 4: Resumo das alterações histopatológicas 

 

 Leveduras Conídios 

Infiltrado inflamatório Mononuclear 
 

Mononuclear 

Granulomas Mal definidos 
 

Bem definidos 

Estruturas 
leveduriformes 

Presentes em granulomas e 
infiltrado inflamatório  

 

Presentes em granulomas e 
infiltrado inflamatório 

Deposição de colágeno Presente em pequena 
quantidade ao redor de 

estruturas granulomatosas 
 

Presente em pequena 
quantidade ao redor de 

estruturas granulomatosas 

Expressão de MMP-9 Positiva nas áreas de infiltrado 
inflamatório 

 

Positiva nas áreas de infiltrado 
inflamatório 

Camundongos da linhagem BALB/c foram infectados com 0,5x10
6
 leveduras ou conídios de P. 

brasiliensis. As análises ocorreram no 14° e 28° d.p.i. 
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5- DISCUSSÃO  

 

A importância de modelos experimentais para se estudar as relações 

parasito-hospedeiro na patologia das doenças infecciosas é bem estabelecida, 

sendo considerados bons modelos aqueles que mais se aproximam da história 

natural da doença e de como ela se manifesta no hospedeiro principal. Para o 

estudo da paracoccidioidomicose experimental, vários modelos de estudos já foram 

propostos, tanto in vitro como in vivo. Os modelos in vivo mais utilizados vêm a 

realizar a infecção experimental em pequenos roedores. Classicamente os grupos 

de pesquisa utilizam para a infecção o P. brasiliensis na forma leveduriforme, 

(CALICH et al., 1985; CALICH et al., 1994; SILVA et al., 2009; LOURES et al., 2011) 

porém a infecção natural se dá pelo contato do indivíduo com os conídios de P. 

brasiliensis. Estas possuem diferenças estruturais e bioquímicas em relação às 

células leveduriformes, principalmente na parede celular, que é o alvo primário de 

reconhecimento da resposta imune inata do organismo. Desta forma, o 

comportamento do fungo no início da infecção e o reconhecimento das estruturas de 

parede celular de conídios e leveduras poderiam levar a um perfil diferenciado de 

ativação e recrutamento celular, o que acarretaria em diferenças na resposta imune 

adaptativa na fase mais tardia da infecção. Desta forma os eventos que ocorrem na 

fase inicial de infecção desta micose devem ser considerados como importantes 

fatores que poderiam modular o tipo de resposta imune desenvolvida pelo 

hospedeiro. Visando estas possíveis diferenças, nos últimos anos, estudos 

realizados na Colômbia, propuseram um novo modelo de infecção murina onde os 

animais são infectados com conídios (COCK et al., 2000; GONZÁLEZ et al., 2008). 

Quando comparada com a instilação de fragmentos leveduriformes (estruturas 

fúngicas não viáveis), a infecção por conídios levou a produção de um maior 
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infiltrado inflamatório e a diferenças na matriz extracelular. Até o presente momento, 

não há estudos que realizem a infecção comparativa murina por leveduras ou 

conídios viáveis de P. brasiliensis na fase inicial da infecção. Assim, este trabalho 

comparou a infecção murina de conídios com a de leveduras, para revelar as 

diferenças envolvidas nestes modelos experimentais.  

Como nosso grupo de pesquisa supõe que a resposta imune inata poderia ser 

um importante diferencial entre os dois tipos de infecção, nossos estudos se 

concentraram nas primeiras semana p.i.. Buscamos observar durante este período 

alterações sistêmicas, celulares, sorológicas e histopatológicas.  

Com o intuito de se observar possíveis alterações sistêmicas, a figura 3 

demonstra que os animais infectados tiveram uma queda da massa corporal até o 

quarto dia de infecção. Após este período ambos os grupos ganharam peso, porém 

somente houve ganho real de peso a partir da 2° semana d.p.i. Nossos resultados 

corroboram com os achados de Gonzalez e colaboradores (GONZALEZ et al., 

2003), os quais reportaram perda de peso na fase inicial da infecção por conídios de 

P. brasiliensis em camundongos BALB/c. Este grupo de pesquisa também reportou 

um aumento dos níveis de TNFα durante a fase inicial de infecção. Esta citocina é 

relacionada com a perda de peso em quadros de câncer (OLLIF et al., 1987). Silva e 

Fazioli (SILVA e FAZIOLI et al., 1984) também demonstraram que animais 

inoculados com antígenos de leveduras de P. brasiliensis experimentam uma perda 

da massa corporal, porém, diferente de nossos resultados, os animais inoculados 

não recuperaram o peso original ao longo do processo infeccioso.   

 Durante a necropsia dos grupos infectados pudemos notar um visível 

aumento do tamanho do pulmão. Este fato associado com a perda de peso 

observada no início da infecção levou nosso grupo de pesquisa a investigar o índice 

pulmonar (FIG 3), que, de acordo com Wilson e colaboradores (1982), consiste em 

uma relação proporcional a resposta inflamatória. O índice pulmonar em ambos os 

grupos infectados aumentou gradativamente até o décimo dia de infecção. No 28° 

dia de infecção foi observado que animais infectados com leveduras não 

apresentavam aumento do índice pulmonar. Já o grupo infectado com conídios 

manteve a cinética de crescimento do índice pulmonar. Silva e Fazioli (SILVA e 

FAZIOLI et al., 1984) observaram que animais inoculados com antígenos de P. 

brasiliensis apresentavam perda de massa corporal com concomitante aumento do 

peso pulmonar em relação ao grupo controle, o que pode ser indicativo do aumento 
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do índice pulmonar. Uma vez que a análise do índice pulmonar é pouco utilizada 

para a pesquisa da paracoccidioidomicose experimental, este dado vem a corroborar 

com nossos achados. 

Como demonstrado pela figura 7 e 8, o tipo celular recuperado no LBA foi 

diferente entre os animais infectados, tanto qualitativamente como 

quantitativamente. Apesar do LBA dos grupos infectados apresentarem infiltrado 

predominantemente neutrofílico, o número absoluto de células polimorfonucleadas 

veio a diminuir a partir do 6° d.p.i. Concomitantemente houve um aumento do 

número de células mononucleadas. Todas estas alterações foram mais acentuadas 

no grupo infectado com conídios. Este achado sugere que o processo infeccioso 

nestes dois grupos poderia levar a diferentes perfis de ativação e recrutamento 

celular. Apesar destas diferenças o grande influxo de neutrófilos observado nos 

primeiros dias de infecção possivelmente tem importante função para a proteção do 

organismo e eliminação do fungo.  A depleção de neutrófilos nas primeiras horas de 

infecção está associada a elevada taxa de mortalidade de camundongos infectados 

com conídios de Aspergillus fumigatus, sugerindo que esta célula desempenha 

importante papel no controle de conídios (MIRCESCU et al., 2009) Pina e 

colaboradores (2006) relataram que o influxo de neutrófilos desempenha importante 

papel para o controle da doença em camundongos susceptíveis à 

paracoccidioidomicose, tal como a linhagem utilizada em nosso protocolo 

experimental. Nestes animais a depleção de células polimorfonucleadas está 

associada com o aumento da taxa de mortalidade, disseminação do fungo e 

exacerbação da doença.  

O lavado broncoalveolar também revelou diferenças em relação ao índice 

apoptótico dos grupos experimentais, tanto ex vivo como in vitro, como pode ser 

observado nas figuras 10 e 11. O LBA dos animais infectados com conídios 

apresentava um aumento do índice apoptótico em relação aos demais grupos no 1° 

e 3° d.p.i., pela análise ex vivo. Interessantemente, quando postas em cultura, o LBA 

de ambos os grupos infectados demonstra um incremento do índice apoptótico. Este 

dado corrobora com achados anteriores de nosso grupo de pesquisa (VERICIMO et 

al., 2006), nos quais foi demonstrado que o índice apoptótico das células 

recuperadas pelo lavado peritoneal de animais infectados com leveduras de P. 

brasiliensis somente é observado in vitro e não ex vivo. Mendes-Giannini e 

colaboradores (2004) observaram a indução da apoptose em células epiteliais 
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parasitadas por leveduras de P. brasiliensis. Neste modelo o fungo permanecia 

viável dentro dos corpos apoptóticos das células. Em novo artigo, publicado em 

2007, o mesmo grupo de pesquisa afirma que a apoptose estimulada por leveduras 

de P. brasiliensis, principalmente em leucócitos, aparentemente possui função de 

evasão do sistema imune. Em contraposição aos resultados sugeridos pelo nosso 

grupo de pesquisa Arcoci e colaboradores (ARCOCI et al., 2008) relataram que o  P. 

brasiliensis inibe a apoptose de neutrófilos humanos em cultura. Após o período de 

4h, 12h e 18h foi observada uma diminuição do índice apoptótico nas células em 

cultura com o fungo em relação ao grupo controle. Esta linha de pesquisa afirma que 

o atraso e/ou inibição da apoptose dos neutrófilos e monócitos/macrófagos 

parasitados seria vantajoso para o fungo, uma vez que possibilitaria a multiplicação 

intracelular e a evasão do sistema imune. Entretanto deve-se salientar o P. 

brasiliensis não é eliminado no processo de apoptose, e já foi comprovado que o 

fungo possui comportamento mais extracelular que intracelular (TUDER et al., 1985; 

Mendes-Giannini et al., 2007). Uma observação importante dos nossos dados é que 

a apoptose foi mais pronunciada no LBA dos animais infectados com conídios, 

porém somente até o terceiro dia de infecção. Este dado nos leva a crer que os 

componentes encontrados na parede celular e/ou secretados pelos conídios de P. 

brasiliensis são mais eficientes do que as leveduras para induzir apoptose das 

células do hospedeiro.  

Um outro fato abordado em nosso estudo demonstra que animais infectados 

com conídios apresentam um crescente aumento da concentração de óxido nítrico 

sérico (concentração sistêmica de óxido nítrico) até o 10° dia de infecção, seguida 

por uma queda no 14° e 28° d.p.i. (FIG 5) Já o grupo infecado com leveduras não 

apresentou diferença estatística em relação ao grupo controle durante todo o 

período analisado. Estes dados são diferentes quando analisamos a produção de 

óxido nítrico do sobrenadante de cultura oriundo do BAL (concentração local de 

nitrato) (FIG 12). As concentrações de óxido nítrico do grupo infectado com 

leveduras vêm a elevar-se no 6° 10° d.p.i., em relação ao 3° d.p.i. Diferentemente o 

grupo infectado com conídios obteve um comportamento transitório de aumento (3° 

e 10° d.p.i.) e diminuição de óxido nítrico (6° d.p.i.). Estas observações sugerem que 

a infecção do fungo na forma de conídios leva a liberação diferenciada de óxido 

nítrico em relação a infecção por leveduras, tanto a nível local como sistêmico, o que 

poderia resultar de diferentes perfis de ativação celular e consequentemente de 
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eliminação do fungo. Existem diversos trabalhos que apontam o papel do óxido 

nítrico como agente fungicida na infecção associada a Candida albicans (CENCI et 

al., 1993, FIERRO et al., 1996) e Cryptococcus neoformans (GOLDMAN et al., 1996; 

GOLDMAN et al., 2000, RIVERA et al., 2002). Na paracoccidioidomicose sua 

produção também já foi associada com a atividade fungicida de leveduras (BOCCA 

et al., 1998) e conídios (GONZALEZ et al., 2000) através de um mecanismo 

dependente de IFNγ (GONZALEZ et al., 2004). Entretanto a persistência da 

produção de óxido nítrico na paracoccidioidomicose está associada com 

imunossupressão (BOCCA et al., 1998) e disseminação do fungo por ativação de 

metaloproteinases (NISHIKAKU et al., 2009). Nosso trabalho somente abordou as 

quatro primeiras semanas de infecção, sendo necessários estudos complementares 

para observar a cinética de produção de óxido nítrico e sua correlação com a 

gravidade da doença nas fase mais tardia do processo infeccioso. 

Para investigar a dinâmica das populações celulares do BAL, durante o 

experimento foi utilizada a técnica de citometria de fluxo. Como observado pela 

figura 14, o citograma dos animais infectados indicam um aumento gradual do 

número de células de grande tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) entre o 3° e 10° 

d.p.i. Estas diferenças ficam mais evidentes pela análise células FSChigh SSChigh. 

Como pode se observar, nas figuras 15 e 16 há uma tendência do grupo infectado 

com conídios a expressar maior porcentagem desta população em relação ao grupo 

infectado por leveduras, havendo uma cinética de crescimento diferenciada entre 

estes grupos do 1° ao 6° d.p.i. Estes resultados caracterizam um perfil diferencial de 

recrutamento celular ao sítio local de infecção. O aumento desta população já foi 

reportado na infecção experimental por Mycobacterium tuberculosis (GONZALEZ-

JUARRERO et al., 2003) e de P. brasiliensis (SILVA et al., 2010) e é associado ao 

influxo de macrófagos e células dendríticas. Com o intuito de verificar se a 

população FSChigh SSChigh estudada correspondia a população de células 

dendríticas, foi utilizada a marcação para CD11c e IA/IE. Como observado há um 

aumento da porcentagem de células CD11clow e uma diminuição da população 

CD11chigh das células recuperadas do BAL dos animais infectados. Também foi 

observado que apesar de estar em menor proporção as células CD11chigh na sua 

maioria expressam elevadas quantidades de IA/IE, enquanto que somente uma 

pequena porcentagem da população CD11clow vinha a expressar IA/IE. De acordo 

com Cao e Lin (CAO e LIN et al., 2002) a expressão elevada de CD11c 
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acompanhada da expressão de MHC II (IA/IE) são indicativos de células dendríticas 

(DCs). Quando analisada o total de células dendríticas recuperadas do LBA, 

observamos que seu número vem a ter um comportamento crescente ao longo dos 

experimentos, principalmente nos animais infectados com conídios. As DCs 

possuem importante papel na modulação da resposta imunológica. Células 

dendríticas de animais susceptíveis produzem elevados níveis de IL-10 (FERREIRA 

et al., 2004) e induzem a baixa ativação de linfócito T durante a 

paracoccidioidomicose, em relação a animais resistentes (ALMEIDA e LOPES et al., 

2001).  Desta forma são necessários estudos sobre a cinética de migração e 

ativação desta célula, devido a influência exercida por ela na resposta inflamatória 

ao P. brasiliensis. Semelhante aos nossos resultados Santos e colaboradores (2011) 

observaram que após 12 h de infecção com leveduras P. brasiliensis camundongos 

BALB/c apresentam uma diminuição do número de células dendríticas oriundas do 

LBA.  

Outro interessante dado obtido foi em relação a marcação para as moléculas 

CD3 e CD45RO/B220 das células obtidas do LBA. Como pode ser observado 

linfócitos T e B do LBA de animais infectados se apresentam em níveis semelhantes 

ao grupo controle, entre o 1° e 6° d.p.i. No 10° d.p.i., em animais infectados, estas 

células aumentam sua porcentagem no LBA, sendo este aumento mais pronunciado 

para os animais infectados com leveduras. Interessantemente no 10° d.p.i. também 

observamos alterações na população de linfócitos T e B do gânglio mediastínico de 

animais infectados. No 10° d.p.i. observa-se uma diminuição da porcentagem de 

linfócitos T e um aumento da de linfócitos B. A diminuição de linfócitos T do gânglio 

mediastínico é concomitante com o aumento de linfócitos T no LBA de animais 

infectados. Estes dados sugerem que no 10° d.p.i. ocorre uma migração deste tipo 

celular do gânglio mediastínico ao sítio de infecção, sendo esta migração mais 

intensa nos animais infectados com leveduras. De forma diferente o aumento da 

porcentagem de linfócitos B em gânglio mediastínico pode estar relacionado a 

multiplicação deste tipo celular devido a estimulação antigênica. Estes dados estão 

de acordo com os observados por Cardoso (2011) Neste estudo também foi 

verificado que o aumento da frequência de linfócitos B em baço e gânglio 

mediastínico de animais infectados com leveduras P. brasiliensis era acompanhado 

por altos níveis de anticorpos específicos e inespecíficos.  Interessantemente 

linfócitos B também se apresentam em níveis mais elevados no LBA de animais 
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infectados com leveduras. Estes dados sugerem que animais infectados com 

leveduras recrutam linfócitos T e B ao sítio de infecção de forma mais eficiente que 

os animais infectados com conídios. A migração de linfócitos T ao sítio de infecção 

já foi reportada em vários trabalhos (MOREIRA et al., 2008; SANTOS  et al., 2011) e 

associada com a eliminação do fungo .(BRUMMER et al., 1993; CANO et al., 2000; 

MOREIRA et al., 2008), enquanto que a migração e ativação de linfócitos B estão 

correlacionados com o perfil de susceptibilidade (CANO et al., 1995; TABORDA et 

al., 1998). 

Para observar as características do infiltrado inflamatório na segunda e quarta 

semana d.p.i. foi realizada histopatologia dos pulmões dos grupos experimentais, 

como pode ser observado pelas figuras 29 a 35. Como demonstrado pela coloração 

de hematoxilina e eosina e Grocott em ambos os grupos infectados foi possível 

observar a formação de um infiltrado inflamatório mononuclear acompanho de 

granulomas ao redor de estruturas fúngicas. Estes achados histopatológicos estão 

de acordo com os encontrados na literatura tanto para a infecção murina por 

leveduras (SOUTO et al., 2000) como para a de conídios (FRANCO et al., 1998) de 

P. brasiliensis, porém outros estudos reportam achados diferentes. Cock e 

colaboradores (2000) realizaram a comparação histopatológicas das lesões 

induzidas pela inalação de conídios viáveis e leveduras não viáveis de P. 

brasiliensis, em camundongos BALB/c. Foi observado que a animais desafiados com 

leveduras apresentavam uma discreta área de infiltrado inflamatório (que cessava 

após a quarta semana d.p.i.), sem a presença de estruturas granulomatosas, ao 

contrário da infecção por conídios que se estendia pelas semanas seguintes. Estas 

diferenças em relação aos nossos resultados possivelmente devem se dar pela 

viabilidade das estruturas leveduriformes. Desta forma a comparação do processo 

de infecção é mais fidedigna quando utilizamos ambas as formas viáveis do fungo.  

Ainda foi observado que as estruturas granulomatosas foram mais 

abundantes no parênquima pulmonar de animais infectados com conídios. Nestes 

era possível encontrar granulomas de diferentes tamanhos e em diferentes estados 

de maturação. A infecção por leveduras levou a formação de pequenas estruturas 

granulomatosas acompanhada de um infiltrado inflmatório mononucelar mais difuso 

do que aquele observado pelos animais infectados com conídios. A formação de 

granulomas já foi associada com a contensão e eliminação do P. brasiliensis, 

(NISHIKAKU et al., 2009) porém para correlacionar estas diferenças histopatológicas 
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com a disseminação do fungo são necessários estudos posteriores que venham a 

abordar as fases mais tardias da infecção.   

Durante o período estudado não foi observado aumento da deposição ou 

degradação das fibras colágenas nos animais infectados, tanto pela coloração de 

hematoxilina e eosina quanto pela a de picrosirius. Estes dados estão de acordo 

com RESTREPO et al., 1992 e COCK et al., 2000 os quais somente reportam 

alterações significativas de fibras colágenas a partir da oitava semana de infecção.  

Ambos os animais infectados também demonstraram marcação positiva para 

metaloproteinase-9 (FIG 36), pela análise de imunohistoquímica, tanto na segunda 

quanto na quarta semana d.p.i. A ativação desta molécula não esteve relacionada 

com as concentrações de óxido nítrico sérico durante o período analisado.  Este 

dado entraria em desacordo com NISHIKAKU et al., 2009, entretanto outros fatores 

envolvidos como a concentração local de óxido nítrico, poderiam explicar esta 

diferença. Para melhor investigar a ativação da metaloproteinase-9 outros estudos 

devem ser realizados, buscando observar a atividade de óxido nítrico no sítio local 

de infecção durante o período analisado.  
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6- CONCLUSÕES 

 

 

A infecção experimental por conídios ou por leveduras de P. brasiliensis pela via 

intratraqueal induziu:  

   

  um aumento do índice pulmonar,  sendo  mais intenso no grupo infectado 

com conídios, sugerindo que o processo inflamatório foi mais severo nestes 

animais; 

 

 um aumento do número de células recuperadas do LBA, principalmente dos 

animais infectados com conídios; 

 

 um aumento da concentração sérica  de óxido nítrico, apenas nos animais 

infectados com conídios e um aumento transitório da concentração de óxido 

nítrico das amostras de sobrenadante de cultura; 

 
 a produção de anticorpos IgG específicos anti-P. brasiliensis, sendo mais 

proeminente no grupo infectado com conídios; 

 

 um aumento da porcentagem de células  em apoptose das células 

recuperadas do LBA, principalmente dos animais infectados por conidias;      

 

 um expressivo aumento  da população de células   CD3+ e CD45RO/B220+   

no LBA dos animais infectados com leveduras;   
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 no LBA um aumento da frequência de células CD11chigh que expressam IA/IE 

;  

 

 no linfonodo mediastínico,  uma rápida diminuição  seguida de um aumento  

da freqüência de células CD45RO/B220+    e uma diminuição da frequência de 

células CD3+ ; 

 

 nos animais infectados por conídios,  granulomas melhor  definidos quando 

comparados aos infectados com leveduras;  

 

 expressão de MMP-9 no tecido pulmonar, porém,  sem diferenças qualitativas   

entre os dois tipos de infecção; 
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Summary 

Tracheal intubation is a procedure carried out to access respiratory pathways in laboratory 

animals. Tracheal puncture surgery is an invasive technique that can also be used to generate 

pulmonary infection. Thus our aim is to present a model of pulmonary infection by 

Paracoccidioides brasiliensis yeast through orotracheal intubation. C57BL/6 mice received 

1x10
6 
of yeast or saline by intubation. Fourteen days after infection, the lung histopathology 

revealed the presence of the yeast accompanied by inflammatory infiltrate. There was no 

infection of the tongue or trachea. This experiment demonstrates the effectiveness of 

orotracheal intubation to generate pulmonary infection by Paracoccidioides brasiliensis in 

mice.  

 

Key Words: Paracoccidioides brasiliensis; paracoccidioidomycosis; refinement; mice 

infection model; orotracheal intubation. 
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1. Introduction 

Tracheal intubation is an important process used to access the lower respiratory tract in 

experimental animal models, especially in mice (Watanabe, et al.., 2009). However the 

process of surgical tracheostomy has been used in many studies to access the respiratory 

pathway (Kolandaivelu and Poon, 1998). Paracoccidioidomycosis is a chronic systemic 

disease, endemic in Latin America, caused by the dimorphic fungus Paracoccidioides 

brasiliensis (P. brasiliensis). Research groups mainly describe the use of tracheotomy surgery 

to establish a murine model of pulmonary infection (Cano, et al.., 1995, Moreira, et al.., 2008, 

Silva, et al.., 2009). There have been few studies on the possible risks of tracheotomy in mice 

and other small rodents, however Munder et al. (Munder, et al.., 2002), reported that this type 

of procedure affects the vitality of the animal. The aim of this paper is to present a model of 

experimental pulmonary infection with P. brasiliensis using the less invasive procedure of 

orotracheal intubation in mice. 

 

2. Materials and Methods 

 

2.1 Mice 

Ten mice, 8 – 10 weeks old from the lineage C57BL/6 were divided into two groups of five 

mice each, a control and infected group. The mice were kept in an air-conditioned animal 

house and given water and food ad libitum. These mice were provided by the Center for 

Laboratory Animals, Institute of Biology, Universidade Federal Fluminense (UFF). The study 

was registered with Animal Research Ethics Committee (UFF 0138/2009).  

 



 92 

2.2 Paracoccidioides brasiliensis strain Pb18 

The Pb18 strain of P. brasiliensis was used in this study. It has been maintained since 2001 at 

the Laboratory of Immunology of Infectious Diseases, Department of Immunobiology of UFF 

by passaging in Sabouraud Agar-plus thiamine and asparagines medium. For every three 

successive passages, intratracheal infection was performed to re-isolate the fungus, for mice 

infection, in order to maintain its virulence.  

 

2.3 Determining the viability of fungal suspensions 

The viability of yeast cells was determined by the dye exclusion technique, described by 

Berliner and Reca (Berliner and Reca, 1966) using 0.05% Janus Green B. The fungal 

suspension, after washing, was added volume/volume to the dye and immediately observed in 

a Neubauer chamber, under optical light microscopy. The concentration of P. brasiliensis was 

adjusted to 1x10
6 
cells / ml with sterile 0.85% NaCl solution.  

 

2.4 Procedure  

A modified technique described by Hamacher & Moehrlen (Hamacher, et al.., 2008) was 

carried out. The mice were anesthetized by subcutaneous injection containing 10 mg / kg 

body weight of 2 - (2,6-xylidine) 5,6-dihydro-4 H-1,3-hydrochroride thiamine (Rompun, 

Bayer of Brazil ®) along with 100mg/kg body weight of ketamine (Francotar, Virbac SA, 

Brazil ®). Mice were monitored clinically for effects of the anaesthetic such as sedation, 

immobilization and decreased respiratory frequency. From then, each mouse was positioned 

perpendicularly with the aid of a nylon thread with the two superior incisor teeth being placed 

flat on a platform bench at an angle of 90°. The procedure was performed by a trained 

technician in surgical tracheotomy. With one hand, the tongue and lower jaw, between the 
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thumb and forefinger, were projected downward without the use of an instrument. The third 

finger was placed on the back, along the cervical vertebrae for aid of alignment and 

visualization of the vocal cords. A magnifying glass was not required, however good lighting 

was essential. With the other hand, the angiocath (intravenous catheter 20G x 1.16 angiocath 

BD "- 1.1 x 30 mm - 49 ml / min; cat 388333, Minas Gerais, Brazil) was introduced by direct 

visualization. After penetration, the angiocath was entered a further 5-7 mm to avoid potential 

selective intubation. Verification of intubation was performed with a self-inflating bulb 

connected to the angiocath, generating a pressure sufficient for the observation of bilateral 

chest expansion. As there was no implanted mechanical ventilation, the tracheal tube was 

immobilized manually until solution infusion occurred and then removed shortly after.  

 

2.5 Tracheal Infusion 

Intratracheal injection was performed by syringing 1x10
6
 P. brasiliensis yeast cells in a 

volume of 50 l, while checking for the presence of respiratory distress, apnea or other signs 

of declining vitality of the mouse. Controls received the same volume of sterile saline in the 

same way. After injection, the mice were kept under a 60W heated lamp until anaesthetic 

action had ceased and were then transferred to their respective cages.  

 

2.6 Necropsy of mice 

After sacrifice, by overdose of anesthetic solution (Close, et al.., 1997), of the mice on the 

14th day, the thoracic cavity was opened and the right atrium was incised. The left ventricle 

was immediately punctured with a N°. 21 scalp and a saline solution with 5 IU/ml of heparin 

was flowed through the ventricle at 65 drops per minute for 5 minutes. A solution of 4% 
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paraformaldehyde was then flowed through at 65 drops per minute for 10 minutes. After this 

procedure, the upper airway and thorax of the animals were incised and the tongue, trachea 

and lungs were completely removed and fixed in 10% formaldehyde solution. During this 

process, the presence of lesions from the intubation process was observed. Excised organs 

were divided into longitudinal and transverse sections. The tissue sections, after processing, 

were placed in paraffin and then cut to a thickness of 5µm by the microtome. The sections 

were placed on slides and stained with hematoxylin & eosin to analyze the process of 

inflammation and presence of possible lesions. Grocott stain was used to highlight the 

presence of the fungus.  

 

2.7 Capture and Analysis of Histopathological Images 

The obtained slides were scanned by the Aperio’s System of the Post-Graduate Programe in 

Pathology at UFF and then analyzed by the software ImageScope.  

 

3 Results 

3.1 Technique of Intubation 

Here we report the proper positioning of the mouse on the platform and the stabilisation of the 

incisors with a cord. The appropriate height of the platform and good lighting, to ensure the 

exact procedure was carried out without a specialised instrument, were also described. The 

procedure can be performed without risk to the mouse and without use of specialised 

materials for the intubation process. 

The mice were anaesthetized according to international standards in effect and the tube was 

inserted rapidly. The angiocath is characteristically flexible allowing for avoidance of the use 

of a guide wire inside the catheter. 
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There were no complications before, during or in the subsequent hours after the procedure in 

the mice, proving the benignity along with the characteristic simplicity of this tracheal 

intubation process. In the days and weeks that followed, no behavioural or systemic changes 

were noted in the experimental mice, except those already expected to have pulmonary 

infection 

.  

3.2 Histopathology and Presence of Fungus  

There were no aggressions of the oral cavity post-procedure. The tongue did not have 

traumatic lesions due to handling (Fig. 1A) and the trachea did not have any infection or 

trauma (Fig. 1B). There was no infection in mice from the control group that received saline 

(Fig. 2A). Histopathological analysis of the lungs of the experimental mice group showed a 

bilateral infection with the presence of numerous yeast forms, typical of P. brasiliensis 

accompanied by intense inflammatory infiltration, thus confirming the presence of lung 

infection (Fig. 2B to Fig. 2D).  

 

4. Discussion 

 

The intubation process is an extremely useful and important procedure in animals and 

humans. In mice, despite the various methods described (Hastings and Summers-Torres, 

1999, Spoelstra, et al.., 2007, Vergari, et al.., 2004, Watanabe, Hashimoto, Ochiai, Sato and 

Kamei, 2009) we show here that this procedure does not require specialised equipment or 

material. This study describes the simplicity of using the oral route to access the trachea, 

avoiding surgery. The 3 Rs; replacement, reduction and refinement, described by Russell and 

Burch in 1959, should not be forgotten. Less invasive procedures for tracheal intubation are 
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valid as an ethical model of choice (Balls, 1994). Another advantage related to this technique 

is the speed and low cost of the procedure, since it does not rely on any specialised 

equipment. The average duration of the intubation process was approximately 2 minutes, 

similar to that reported by Spoelstra et al. (Spoelstra, Ince, Koeman, Emons, Brouwer, van 

Luyn, Westerink and Remie, 2007). As in humans, the procedure is not without risk 

(Buschmann and Tsokos, 2009). Although not yet described, various complications can occur 

such as damage to the incisors, mucous membranes ruptures, subglottic edema, mucosal 

ulceration, subglottic stenosis, tracheal ischemia, selective intubation, and complications 

related to the act of mechanical ventilation with positive pressure potentially causing 

pneumothoracic tension, hypoxemia, alveolar rupture, pulmonary interstitial emphysema, 

among others. Depending on the potential for serious complications in experimental animals, 

other than described by MacDonald (MacDonald, et al.., 2009), our group does believe this 

procedure requires extensive previous knowledge to perform it. It is believed that the 

procedure, as in humans, should be practiced by experienced technicians, with all necessary 

care and precaution taken for any invasive procedure. For inexperienced personnel, prior 

video training is essential as well as constant supervision in carrying out the process on post-

mortem mice before performing on experimental models for research purposes. 

In conclusion, we demonstrate the effectiveness of the use of orotracheal intubation for 

performing a model of pulmonary infection by P. brasiliensis in mice. This made it possible 

to change the model previously used by our group to perform lung infection by P. brasiliensis 

in mice. 
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Figuras e Legendas 

 

Figura 1 Cortes transversais de traquéia (A) e língua (B) utilizando a coloração de Hematoxilina e 
Eosina. Os órgãos apresentavam-se com sua morfologia normal, e não foram observadas injúrias e 
infecções decorrentes do processo de intubação orotraqueal.  

 

 

 

Figura 2 Cortes de pulmão corados pela técnica de Grocott. (A) Animal do grupo controle inoculado 
com salina fisiológica estéril. Não há presença do fungo e de infiltrado inflamatório nos bronquíolos e 
alvéolos pulmonares adjacentes. (B) Animal do grupo experimental infectado, demonstrando a 
presença de Pb na forma leveduriforme em luz brônquica (setas). (C e D) Presença de Pb em 
parênquima pulmonar. As leveduras apresentam-se agrupadas em seu formato típico, com múltiplos 
brotamentos (setas).   


