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EXTRATO

ALVES-FILHO, Edilson Ribeiro, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, Fevereiro de 2008. Avaliação do potencial alérgico de esporos de
Trichoderma stromaticum em camundongos e o seu efeito em células da
imunidade inata. Orientador: Dr. Márcio Gilberto Cardoso Costa. Co-orientadora:
Drª. Jane Lima dos Santos.

A vassoura de bruxa, causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa, trouxe
grandes prejuízos para a lavoura cacaueira no sul da Bahia. Na tentativa de
minimizar os impactos causados pela doença, várias estratégias de controle vêm
sendo utilizadas, dentre elas, o uso do fungo biopesticida Trichoderma
stromaticum. Espécies do gênero Trichoderma são conhecidas por parasitarem
fitopatógenos, competirem com os mesmos por nutrientes e espaço, além de
induzirem resistência na planta hospedeira. Por ser manipulado e pulverizado
num ambiente onde circulam pessoas e animais, o objetivo do presente estudo foi
investigar a ação de esporos de T. stromaticum no sistema imune, usando
camundongos como sistema-modelo. Após testes de alergia realizados em
animais que inalaram os esporos do fungo, verificou-se que o T. stromaticum
sozinho não possui potencial alergênico. Porém, observou-se uma intensa
migração de neutrófilos e macrófagos para o pulmão de animais que inalaram os
esporos. Além disso, os esporos inibem a produção de IL-10 quando dosada no
sobrenadante do lavado broncoalveolar e no sobrenadante da cultura de células
de baço estimuladas com concanavalina A. Quando se analisou a ação do fungo
sobre os fagócitos da imunidade inata (macrófagos e neutrófilos), observou-se
que ele também inibe importantes mecanismos microbicidas dessas células. Os

fagócitos são responsáveis pelo reconhecimento, fagocitose e produção de
substâncias tóxicas contra diversos microrganismos invasores. Na tentativa de
investigar a ação de T. stromaticum sobre essas células, neutrófilos e macrófagos
peritoneais de camundongos foram coletados e interagiram com diferentes
concentrações dos esporos do fungo. Observou-se que os esporos inibiram dois
importantes mecanismos microbicidas, a produção de espécies reativas de
oxigênio (ROS) por neutrófilos e a produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos.
Interessantemente, receptores de membrana incluindo Dectina-1 e TLR2, e TLR4
responsáveis pelo início da cascata de sinalização da via de produção de ROS e
NO respectivamente, também foram inibidos pelos esporos. Mostramos que a
inibição da produção de NO foi reflexo da redução dos níveis de expressão de
iNOS, enzima responsável pela conversão de L-arginina em citrulina e óxido
nítrico. A partir dos dados de infiltrado neutrofílico no pulmão de animais que
inalaram esporos de T. stromaticum, regulação negativa dos mecanismos
microbicidas dos fagócitos e inibição de IL-10 local e no baço, apontando para
uma ação sistêmica do esporo, nosso interesse foi investigar a possibilidade do
esporo inalado estar interferindo no curso de infecções cujo controle depende dos
mecanismos inatos da defesa. Dessa forma utilizamos o modelo de resistência
para Leishmania major já bem estabelecido. Após inalarem esporos do fungo,
camundongos C57BL/6 foram inoculados na pata com formas promastigotas de L.
major. As patas foram medidas semanalmente e os resultados mostraram um
aumento de 100% da lesão naqueles animais que inalaram os esporos, além de
aumentar o tempo de regressão dessa lesão mostrando que os esporos modulam
os mecanismos microbicidas in vivo, tornando o hospedeiro susceptível a L.
major. Assim, pode-se dizer que, apesar de não ser considerado um alérgeno, os
esporos do fungo biofungicida causam imunossupressão em organismos
resistentes a outros microrganismos. Este fato deve ser levado em consideração
durante o uso do biofungicida na lavoura cacaueira, principalmente no sul da
Bahia, região considerada zona endêmica de leishmaniose.

Palavras-chave: alergia, fagócitos, mecanismos microbicidas, Trichoderma stromaticum,
Leishmania major

ABSTRACT

ALVES-FILHO, Edilson Ribeiro, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, February 2008. Evaluation of the potential allergic to spores of
Trichoderma stromaticum in mice and its effect on cells of innate immunity.
Advisor: Dr. Márcio Gilberto Cardoso Costa. Co-Advisor: Drª. Jane Lima dos
Santos.

The witch broom, caused by the Moniliophthora perniciosa fungus, brought
big losses to the cocoa crop in southern Bahia. In an attempt to minimize the
impacts caused by the disease, several control strategies are being used, one of
them, the application of the biofungicide fungus Trichoderma stromaticum.
Species of the genus Trichoderma are known for parasitize phytopathogenes,
compete with them for nutrients and space, not to mention induce resistance to the
host plant. As it is handled and pulverized in an environment where there are
people and animals, the objective of the present study is to examine the effect of
the T. stromaticum spores on the immune system, using mice as system-model.
Following allergy tests performed in animals that had inhaled the fungus spores, it
was observed that the T. stromaticum itself has no allergenic potential. However,
an intense migration of neutrophils and macrophages to the lungs of animals that
had inhaled the spores was noticed. Moreover, the spores inhibit the production of
IL-10 when dosed on the bronchoalveolar lavage and on spleen cell culture
stimulated with concanavalin A. When the fungus effect on the innate immunity
phagocytes (macrophages and neutrophils) was analyzed, it was noticed that the
fungus inhibits important microbicidal mechanisms of these cells, as well. The
phagocytes are responsible for the recognition, phagocitoses and production of
toxic substances against several invader microorganisms.

In the attempt to

investigate the action of T. stromaticum on these cells, mice neutrophils and
peritoneal

macrophages

were

collected

and

interacted

with

different

concentrations of the fungus spores. It was observed that the spores inhibited two
important microbicidal mechanisms, the production of reactive oxygen species
(ROS) by neutrophils and the production of nitric oxide (NO) by macrophages.
Interestingly, membrane receptors including Dectina-1 and TLR2 and TLR4
responsible for the beginning of the signaling cascade of the ROS e NO
production respectively, were also inhibited by the spores. We have shown that
the inhibition of NO production was a reflex of the reduction of the levels of
expression of iNOS, enzyme responsible for the conversion of

L-arginin into

citrulin and nitric oxide. Based on the data of neutrophilic infiltrate in the lungs of
animals that inhaled T. stromaticum spores, negative regulation of the phagocyte
microbicidal mechanisms and inhibition of IL-10 locally and in the spleen, pointing
to a systemic action of the spore, our interest was to examine the possibility of the
inhaled spore to be interfering with the course of infections whose control depends
on the innate defense mechanisms. Thus, we have used the model of resistance
to Leishmania major already explained. After inhaling the fungus spores, C57BL/6
mice were inoculated on the pawns with promastigote forms of L. major. The
pawns were measured weekly and the results showed a 100% increase of the
injury in those animals that had inhaled the spores, in addition to increasing the
regression time of this injury, showing that the spores modulate the microbicidal
mechanisms in vivo, making the host susceptible to L. major. Therefore, it can be
said that despite not being considered an allergen, the biofungicide fungus spores
cause immunosuppression in organisms resistant to other microorganisms. This
fact must be taken into consideration when using the biofungiscide in the cocoa
crops, mainly in southern Bahia, a region considered to be a leishmaniose
endemic.

Palavras-chave: allergy, phagocyte, microbicides mechanisms, Trichoderma
stromaticum, Leishmania major
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1. INTRODUÇÃO

A vassoura-de-bruxa, doença causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa,
gera grandes prejuízos para a lavoura cacaueira no sul da Bahia (DIAS, 2001). A
toxicidade associada ao uso de muitos pesticidas químicos tem dado um impulso
para o desenvolvimento de agentes biológicos naturais ou criados geneticamente
para o controle de doenças (ARONSON et al., 1986).
Várias espécies de Trichoderma têm sido avaliadas para o controle de M.
perniciosa. Dentre essas, destaca-se o Trichoderma stromaticum (SAMUELS et
al., 2000), isolado a partir de vassouras secas de cacaueiros em Belém (PA). Os
fungos do gênero Trichoderma são bem conhecidos por inibirem o crescimento e
o desenvolvimento de uma variedade de patógenos de plantas economicamente
importantes (HERRERA-ESTRELLA & CHET, 1998; BENHAMOU & CHET, 1993).
Devido aos mecanismos de ação diretos e indiretos apresentados tanto em
condições controladas como naturais, o micoparasita T. stromaticum vem sendo
usado no combate à vassoura-de-bruxa do cacaueiro sob a forma de biopesticida.
Os microrganismos do ambiente, sozinhos ou associados a moléculas
constituintes de bioaerosóis podem desencadear doenças inflamatórias das vias
aéreas (HAUSWIRTH & SUNDY, 2004), a exemplo de esporos fúngicos de
diversas espécies que, quando inalados (BANERJEE et al., 2000; SAIKAI et al.,
2004; HAVAUX et al., 2005) ativam mecanismos efetores de células do sistema
imune.
A imunidade protetora contra infecções patogênicas em mamíferos pode
ser dividida em imunidade inata e adaptativa (NOVERR et al., 2005; AKBARI et
al., 2002; ZUANY-AMORIM et al., 2002). Os fagócitos (macrófagos e neutrófilos),
que fazem parte da imunidade inata internalizam e degradam agentes infecciosos,
num processo conhecido por fagocitose (ADEREM & UNDERHILL, 1999). Uma

vez internalizados, os mecanismos para a eliminação do patógeno são variados.
Dentre eles destacam-se a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS)
(ROOS et al., 2003) principalmente por neutrófilos e a produção de óxido nítrico
(NO) por macrófagos (STUEHR & MARLLETA, 1985). Apesar de neutrófilos e
macrófagos serem aptos a produzir ambos os radicais tóxicos, esses fagócitos
apresentam diferenças nas quantidades produzidas.
Enquanto ROS faz parte dos mecanismos da imunidade inata, o NO
depende de citocinas produzidas por células da imunidade adaptativa como os
linfócitos T helper (Th). Após o estímulo antigênico, as células T naive podem se
diferenciar em células T tipo 1 (Th1), Th2 ou T regulatórias (Treg). As células Th1,
produtoras de IFN-γ (Interferon gama), estão relacionadas principalmente com o
controle das infecções por microrganismos intracelulares como bactérias, vírus,
protozoários, enquanto as Th2 caracterizadas pelo aumento do número de
eosinófilos, mastócitos e nos níveis de IL-5, IL-13 e IgE (Imunoglobulina E)
(NOVERR et al., 2005) relaciona-se com a resposta alérgica (NOVERR et al.,
2005; AKBARI et al., 2002; ZUANY-AMORIM et al., 2002), e com o controle de
infecções por helmintos (WALTER et al., 2006). Já as Tregs são responsáveis
pelo controle da resposta de linfócitos Th1 e Th2 (McGEE & AGRAWAL, 2006).
Os estudos sobre as interações de fungos e seus produtos com os
componentes do sistema imune inato e adaptativo vem crescendo, porém pouco
se sabe sobre a interação de esporos de T. stromaticum, espécie fúngica
ambiental, utilizada em controle biológico de pragas, e a imunidade de mamíferos.
Dessa forma, os objetivos desse trabalho foram investigar o potencial desses
esporos em desencadear processo alérgico das vias aéreas, a ação sobre
fagócitos e seu potencial imunomodulador no curso da leishmaniose experimental
murina, já que a região sul da Bahia, onde são utilizados os esporos do fungo em
combate a vassoura-de-bruxa é zona endêmica da leishmaniose.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Uso de Trichoderma stromaticum no combate a vassoura-debruxa
A vassoura-de-bruxa, doença causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa,
afeta a lavoura cacaueira no sul da Bahia com grandes prejuízos econômicos e
sociais para a região (DIAS, 2001). Em condições naturais, a disseminação da
doença resulta da dispersão abiótica de basidiósporos uninucleados, liberados
dos basidiomas formados na superfície externa dos órgãos do hospedeiro. Os
basidiósporos podem infectar qualquer tecido meristemático em crescimento,
como extremidades de botões germinativos, flores e frutos da planta do
cacaueiro.
Existem quatro estratégias para minimizar o impacto da doença: a
fitossanitarização, o controle químico, o uso de plantas resistentes e o controle
biológico (SANOGO et al., 2002). Devido à toxicidade associada a muitos
pesticidas, pesquisas têm propiciado o desenvolvimento de agentes biológicos
para o controle de pestes. Microrganismos incluindo bactérias, vírus e fungos têm
sido identificados ou desenvolvidos para o uso no controle de pestes, (ARONSON
et al., 1986), danos causados por geada, disponibilidade de suplemento no solo
(WARD et al., 1998) e questões relacionadas à poluição (ROJO et al., 1987).
Assim, pesquisas não diretamente ligadas ao ciclo do fungo, mas úteis no
estabelecimento de estratégias de controle a curto e médio prazo, também estão
sendo implementadas na busca de alternativas que viabilizem a sustentabilidade
da lavoura cacaueira. Dentre essas, destaca-se aquelas realizadas com agentes
de controle biológico que visam reduzir a produção de inóculo de M. perniciosa.

Os fungos do gênero Trichoderma (Ascomicetos) são bem conhecidos por
inibirem o crescimento e o desenvolvimento de uma variedade de patógenos de
plantas economicamente importantes (HERRERA-ESTRELLA & CHET, 1998;
BENHAMOU & CHET, 1993). Várias espécies de Trichoderma têm sido avaliadas
para o controle de M. perniciosa. Dentre essas, destaca-se o fungo antagonista
Trichoderma stromaticum (SAMUELS et al., 2000), isolado a partir de vassouras
secas de cacaueiros em Belém (PA). Este fungo foi identificado inicialmente como
T. viride e posteriormente como T. polysporum (COSTA et al., 1996).
Devido aos mecanismos de ação diretos e indiretos apresentados tanto em
condições controladas como naturais, o micoparasita T. stromaticum vem sendo
usado no combate à vassoura-de-bruxa do cacaueiro sob a forma de biopesticida,
o “Tricovab”. Este biopesticida tem sido produzido e distribuído pela Unidade de
Biocontrole do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC-CEPLAC, Ilhéus-BA)
desde 2000. Quando pulverizado em lavouras, o T. stromaticum germina e
esporula podendo parasitar o fitopatógeno, competir com o mesmo por nutrientes
e espaço, além de induzir resistência na planta hospedeira (BASTOS & DIAS,
1992).
Em geral, os biopesticidas são considerados potencialmente seguros para a
saúde humana (CASTRO et al., 2001). Entretanto, os microrganismos do
ambiente, sozinhos ou associados a moléculas constituintes de bioaerosóis
podem desencadear doenças inflamatórias das vias aéreas (HAUSWIRTH &
SANDY, 2004), a exemplo de esporos fúngicos de diversas espécies quando
inalados (BANERJEE et al., 2000; SAIKAI et al., 2004, HAVAUX et al., 2005).
Apesar dos fungos compartilharem muitas características básicas com as
células de mamíferos, a principal distinção entre os dois grupos é a presença de
parede celular rígida no fungo (PELCZAR et al., 1996). A parede dos fungos é
composta principalmente de polissacarídeos (80%) e proteínas (3 – 20%), com
lipídios, pigmentos e sais inorgânicos presente em poucas quantidades. Os
componentes macromoleculares principais na parede celular dos fungos
(Ascomicetos,

Basidiomicetos,

Deuteromicetos)

são

β-glucan,

quitina

e

manoproteínas (glicoproteínas). O β-glucan, a quitina e as microfibras de celulose
são responsáveis pela firmeza e forma da parede celular (RUIZ-HERRERA,
1992). Essas estruturas microbianas são geralmente essenciais à sobrevivência

do microrganismo (BROWN, 2006) e fazem parte do grupo de moléculas
denominadas padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs). Tais
estruturas são de extrema importância na interação patógeno-hospedeiro por
serem reconhecidas por receptores de reconhecimento do padrão (PRR)
presentes em células da imunidade inata, os quais desencadeiam a cascata de
sinais citoplasmáticos que ativam as células para uma resposta imune efetora
(SOUSA, 2004 e PASARE & MEDZHITOV, 2004).

2.2. Receptores de membrana
Os receptores de membrana são utilizados para internalização de
microrganismos e incluem receptor de manose (EZEKOWITZ et al., 1990),
receptores Fc e do complemento (BROWN, 1991) e para desencadear sinais
citoplasmáticos necessários para a expressão gênica como a dectina-1 (HERRE
et al., 2004) e os receptores Toll-like (TLRs) (DOYLE et al., 2004 e BLANDER &
MEDZHITOV, 2004). Esses últimos fazem parte do grupo dos PRRs e
reconhecem
possibilitando

grande
ao

quantidade

hospedeiro

de

estruturas

reconhecer

uma

microbianas
variedade

conservadas,
de

patógenos

(JANEWAY, 1992).

2.2.1. Receptores Toll-Like
Os TLRs foram inicialmente identificados como um receptor essencial para a
polarização dorso-ventral no desenvolvimento inicial de Drosophilas e que mais
tarde mostrou-se importante também para a imunidade antifungo (AKIRA, 2004).
Esses receptores fazem parte de um grupo de proteínas evolutivamente
conservadas pertencentes à superfamília do receptor IL-1R, caracterizado por um
domínio extracelular rico em repetições de leucina e um domínio intracelular como
o receptor Toll/IL-1 (XU et al., 2004). Posteriormente, identificaram-se receptores
Toll em mamíferos (AKIRA, 2004), incluindo humanos e camundongos
(MEDZHITOV et al., 1997). A família de receptores Toll inclui 13 (TABETA et al.,
2004; TAKEDA & AKIRA, 2005) dessas proteínas que reconhecem uma grande

quantidade de ligantes derivados de microrganismos (TAKEDA et al., 2003) e
foram documentados como os principais iniciadores da resposta imune inata
(ALDERTON et al., 2001 e MEDZHITOV, 2001) ativando mecanismos
microbicidas e inflamatórios em células efetoras como macrófagos e neutrófilos
(SOUSA, 2004). Cada membro de receptores da família Toll reconhece diferentes
PAMPs, que incluem lipopolissacarídeos, lipoproteínas, pepetideoglicano, ilhas
DNA (Ácido Desoxirribonucléico) CpG, RNA fita dupla e flagelina bacteriana
(AKIRA, 2004).
Evidências mostram que os TLRs contribuem significantemente para a
ativação da resposta imune adaptativa (PASARE & MEDZHITOV, 2003). As
citocinas secretadas por células dendríticas e macrófagos em resposta a ligantes
de TLR induzem a ativação da resposta de células T e a proliferação de células B
(PASARE & MEDZHITOV, 2004). Os PAMPs quando ativam as células através
dos receptores Toll podem levar a uma ampla variedade de respostas de
diferentes tipos celulares como a produção de citocinas e quimiocinas, o aumento
da capacidade de apresentação de antígenos, a expressão de moléculas de
adesão e co-estimulatórias, o inicio da proliferação celular e a produção de fatores
antimicrobianos (APPLEQUIST et al., 2002) e radicais tóxicos do oxigênio e do
nitrogênio (BROWN, 2006 e KROPF et al., 2004). Em muitos casos, dois
diferentes TLR colaboram um com o outro ou com um co-receptor em seqüência
para sinalizar a ligação com o ligante microbiano. TLR2, por exemplo, medeiam a
resposta celular a pepetideoglicano de bactérias, lipoproteína e zimosano, às
vezes em cooperação com TLR1, às vezes em cooperação com TLR6 (OZINSKY
et al., 2000). A ativação de TLR2 em macrófagos dispara, via TIRAP e MyD88,
uma rota de sinalização que culmina na ativação de NF-kB e na produção de
citocinas como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (DOYLE et al., 2002 e
KAWAI et al., 2001). O TLR2 pode ainda se associar a um receptor diferente de
Toll, como Dectina-1. A sinalização de Dectina-1 integrada com a via de TLR é
desconhecida, mas parece estar envolvida no recrutamento de quinase, pela
Dectina e subsequente fosforilação e ativação por TLR 2. Visto que Dectina-1 e
TLR 2 parecem estar co-localizados, é provável que eles formem uma espécie de
complexo de sinalização (ARBIBE et al., 2000 e SHIMAZU et al., 1999).

2.2.2. Reconhecimento de β-glucan por Dectina-1
A Dectina-1 é um receptor de lectina tipo-C que reconhece β-glucan
(BROWN, 2006), um dos componentes da parede celular de fungos (KOLLAR et
al., 1997). Ele é expresso na superfície de monócitos, macrófagos, células
dendríticas e neutrófilos (BROWN & GORDON, 2001). Esse receptor tem um
motivo semelhante à ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif) em
sua cauda citoplasmática que está envolvida na ativação celular (GOLDSTEIN et
al., 1975; GANTNER et al., 2003; UNDERHILL et al., 2005). ITAM é necessário
para a ativação da produção de citocinas pro-inflamatórias, em colaboração com
receptores do tipo Toll (TLRs) e para indução da explosão respiratória em
resposta a ligantes β-glucan de patógenos fúngicos (Figura 1) (GANTNER et al.,
2003 e BROWN et al., 2003). Aproximadamente 50% da parede celular dos
fungos apresentam β-glucan em sua constituição (KLIS et al., 2002) e esse
carboidrato pode contribuir para a interação com dectina-1 (GANTNER et al.,
2005).
Recentemente foi relatado que camundongos deficientes em Dectina-1 são
mais susceptíveis a infecções fúngicas, pois este receptor está relacionado com a
fagocitose de leveduras (SAIJO et al., 2007; TAYLOR, et al., 2007). Assim, além
de disparar a fagocitose, esse receptor estimula a produção de ROS. Steele e
colaboradores (2005) mostraram que Dectina-1 é importante na eliminação de
Aspergillus fumigatus e Pneumocystis carinii (STEELE et al., 2005). Entretanto,
esse reconhecimento pode ser falho a depender da forma do microrganismo.
Dectina-1 não reconhece hifas de Candida albicans, porém, reconhece filamentos
de A. fumigatus (GANTNER et al., 2005; SAIJO et al., 2007).

Fig. 1: Resposta celular a β-glucan de fungo mediada por Dectina-1. O
reconhecimento de β-glucan em partículas fúngicas, induz várias resposta
celulares mediadas por Dectina-1, o que contribui com a imunidade anti-fungo.
Isto inclui o ataque e a morte do fungo e a produção de citocinas pró-inflamatórias
e quimiocinas. Extraído e modificado de Brown (2006).

2.3. Mecanismos microbicidas de fagócitos

2.3.1. Fagocitose

As estratégias utilizadas pelas células para internalizar partículas e solutos
são a pinocitose e fagocitose mediada por receptor (ALLEN & ADEREM, 1996). A
pinocitose geralmente se refere à retirada de fluidos e solutos. Em contraste, a
fagocitose é a retirada de partículas grandes (> 0,5 um) através de um
mecanismo dependente de actina. A fagocitose em animais ocorre primariamente
em células fagocíticas especializadas, como macrófagos e neutrófilos que
englobam e degradam agentes infecciosos, células senescentes, e ainda
participam da resposta inflamatória e do desenvolvimento e remodelagem de
tecidos (ADEREM & UNDERHILL, 1999).
Os fagócitos profissionais, macrófagos e neutrófilos, são muito eficientes
na internalização de partículas (ADEREM & UNDERHILL, 1999) e tal eficiência
pode estar relacionada à presença de receptores fagocíticos que aumentam a
capacidade fagocítica e a razão da fagocitose (INDIK et al., 1995). A fagocitose é
extremamente complexa devido à diversidade dos receptores e à capacidade dos
microrganismos influenciarem seu destino, como sua internalização (ADEREM &
UNDERHILL, 1999). Uma vez internalizados tais microrganismos tornam-se alvo
dos diversos mecanismos microbicidas dos fagócitos incluindo enzimas
lisossomais, ROS e NO.

2.3.2. Produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)

Os fagócitos realizam seu papel como células efetoras principalmente
através da exposição dos patógenos a diferentes mecanismos destrutivos
incluindo proteínas hidrolíticas lisossômicas e de grânulos, espécies reativas de
oxigênio (ROS) geradas pela ação da enzima NADPH oxidase (Nicotinamida
Adenina Dinucleotideo Fosfato) (ROOS et al., 2003) e produção de NO.
A NADPH oxidase é um componente vital para a defesa do hospedeiro. É
uma enzima com multicomponentes com um centro redox que transfere elétrons
da NADPH para o oxigênio molecular extracelular (ou intrafagossomal) gerando o

ânion superóxido (O2.-). A reação geral catalisada pela NADPH oxidase é dada
por:
NADPH + 2O2 → NADP+ + 2O2- + H+
Após estímulo na membrana celular, os componentes protéicos gp91phox e
p22phox (associados à membrana), p47phox, p67phox e p40phox (citoplasmáticas) do
complexo enzimático NADPH oxidase se unem (AMBRUSO et al., 1990;
NAUSEEF et al., 1991; HEYWORTH et al., 1991) e iniciam a reação de conversão
do O2 em ânion superóxido O2.- (DeCOURSEY & LIGETI, 2005 SBARRA &
KARNOVSKY, 1959; ROOT & METCALF, 1977; COHEN & CHOVANIEC, 1977)
(Figura 2). Esse radical está envolvido na eliminação de muitos microrganismos
invasores (HAMPTON et al., 1998; CHAPMAN et al., 2002; RADA et al., 2004) por
ser o precursor para a formação de espécies extremamente tóxicas do oxigênio
como o radical hidroxila (OH˙) e o peróxido de hidrogênio (H2O2).
Certos estímulos como o forbol éster ou miristato-acetato de forbol (PMA)
produzem atividade intensa e prolongada da NADPH oxidase. O PMA induz a
montagem da NADPH oxidase na superfície da membrana, que então libera os O2
para dentro do espaço extracelular. Assim como o PMA, o zimosano opsonizado
produz uma resposta forte e contínua com uma fase lag pronunciada, mas a
explosão respiratória é curta e é iniciada pela estimulação de receptores de
membrana (DeCOURSEY & LIGETI, 2005) como dectina-1, FcyRs (Receptores
Fc) (BROWN, 2007) e TLR4 (ASEHNOUNE et al., 2004).

Fig. 2: Componentes da explosão respiratória. Extraído e modificado de
DeCOURSEY & LIGETI (2005).

2.3.3. Produção de Óxido Nítrico

O óxido nítrico (NO), descoberto em 1987 (STUEHR & MARLETTA,1985;
PALMER et al., 1987; IGNARRO et al., 1987), é uma molécula gasosa
sinalizadora que regula várias respostas fisiológicas e fisiopatológicas no corpo
humano incluindo a circulação e pressão sanguínea, a neurotransmissão no
sistema nervoso central e periférico e a defesa do hospedeiro. O papel do NO na
resposta imune foi relatado em macrófagos de camundongos em resposta a
lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) (MIWA, 1987).

Assim, o NO tem sido

identificado como uma molécula com efeitos pró-inflamatórios destrutivos, está
envolvida na defesa do epitélio brônquico do hospedeiro (KORHONEN et al.,
2005) e é efetora na citotoxicidade mediada por macrófagos (HIBBS et al., 1987 e
HIBBS et al., 1989). Níveis elevados de NO são produzidos por células
inflamatórias e tecidos em resposta a produtos bacterianos como LPS, ácido
lipoteicóico

(LTA),

peptideoglicano,

DNA

bacteriano

ou

bactéria

intacta

(MacMICKING et al., 1997),
A síntese do NO ocorre a partir da L-arginina em uma reação catalisada
pela família de enzimas do óxido nítrico sintetase (NOS). A NOS ativada é um
tetrâmero formado por duas proteínas NOS e duas moléculas calmodulina. A
conversão de L-arginina em NO e L-citrulina requer NADPH e O2 como cosubstratos

e

(6R)-tetrahidrobiopterina

(BH4),

FAD

(Flavina

Adenina

Dinucleotídeo), FMN (Flavina Mononucleotídeo) e ferro protoporfirina IX como cofatores (KNOWLES & MONCADA, 1994).
Três isoformas diferentes de NO têm sido caracterizadas. A NOS neuronal
(nNOS, NOS I) é predominantemente expressa em neurônios cerebrais e nervos
do sistema nervoso periférico (BOISSEL et al., 1998). O NOS endotelial é
principalmente expresso nas células do endotélio (SHAUL, 2002). A terceira
isoforma da família do NOS é a induzida (iNOS, NOS II). A exposição a produtos
microbianos, como LPS e dsRNA ou citocinas pró-inflamatórias como interleucina1 (IL-1), fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e IFN-γ induz a expressão do gene
para iNOS em várias células inflamatórias e tecidos. A ligação da calmodulina a
iNOS é forte mesmo em poucas concentrações de Ca2+, e consequentemente, a
iNOS é também chamado de NOS independente de cálcio, podendo produzir
níveis elevados de NO por períodos prolongados (ALDERTON et al., 2001;
BOGDAN, 2001; KLEINERT et al., 2003).

A transcrição do gene para iNOS é um processo bem estabelecido em
roedores (KORHONEN et al., 2005) sendo regulada por um promotor de ~1 kb
(XIE et al., 1993 e LOWENSTEIN et al., 1993), que contém sítios de ligação para
fatores de transcrição. O promotor de iNOS em camundongos contém dois
elementos NF-κB (Nuclear Factor kappa B) que são críticos para a expressão da
enzima. A inibição química do NF-κB previne a expressão de iNOs e a produção
de NO (KIM et al., 1997; DIAZ-GUERRA et al., 1996; KLEINERT et al., 1996; XIE
et al., 1994).
O IFN-γ aumenta eficientemente a expressão de iNOS em muitas células e
a sua expressão é prejudicada em macrófagos de camundongos deficientes para
o sinal transdutor e ativador da transcrição 1 (Stat 1) (KORHONEN et al., 2005),
para o fator regulatório de IFN 1 (IRF-1) (KAMIJO et al., 1994) ou para a
seqüência de ligação de proteína consenso a IFN (ICSBP - Interferon Consensus
Sequence-Binding Protein) (CONTURSI et al., 2000) demonstrando a importância
dos fatores de transcrição em resposta ao IFN na expressão de iNOS (GAO et al.,
1997).
O óxido nítrico é uma molécula reativa que tem uma variedade de efeitos
dependendo de sua concentração relativa. Existem efeitos diretos do NO que são
medidos pela própria quantidade da molécula e efeitos indiretos que são medidos
pela quantidade de espécies reativas de nitrogênio (RNS) produzidas pela
interação do NO com ânion superóxido e com oxigênio. O mecanismo molecular
que medeia a atividade biológica do NO pode ser dividido em três categorias.
Primeiro, o NO reage rapidamente com metais de transição, como ferro, cobre e
zinco. Esses metais são abundantemente presentes em grupos prostéticos de
enzimas e outras proteínas. Segundo, o NO está disponível para a indução da
formação de S-nitrosilados por resíduos de cisteína em uma reação chamada Snitrosilação. A nitrosilação tem mostrado modificar a atividade de muitas proteínas
envolvidas no mecanismo regulatório celular (STAMLER et al., 2001). Por último,
o NO reage muito rapidamente com ânion superóxido (O2-), resultando na
formação de peroxinitrito (ONOO-). Este é um agente nitrante e um poderoso
oxidante que tem a capacidade de modificar proteínas, lipídios e ácidos nucléicos
(KORHONEN et al., 2005). Assim, a produção de óxido nítrico torna-se um
potente agente microbicida contra microrganismos invasores.

2.4. Resposta imune alérgica a esporos fúngicos

A imunidade protetora contra infecções em mamíferos é iniciada pela
resposta imune inata a qual interage e pode direcionar a imunidade adaptativa.
Nesta, após o estímulo antigênico, as células T virgens podem se diferenciar em
células T helper tipo 1 (Th1), Th2 ou T regulatória (Treg). As células Th1
controlam infecções intracelulares e estão envolvidas em doenças inflamatórias.
As células Th2 protegem o hospedeiro contra infecções de parasitas extracelular,
mas também são responsáveis por resposta alérgica (NOVERR et al., 2005;
AKBARI et al., 2002; ZUANY-AMORIM et al., 2002) e contra helmintos.
Murali e colaboradores (1993) demonstraram que em processos de
alergia/asma há um aumento de IgE específica e eosinofilia pulmonar em
camundongos da linhagem BALB/c sensibilizados via intranasal e intraperitoneal
com Aspergillus fumigatus. Kurup e colaboradores (1997) também relataram
eosinofilia em sangue periférico e inflamação pulmonar com influxo de eosinófilos
para o pulmão de camundongos expostos a antígenos solúveis de A. fumigatus,
além de um aumento discreto de IgE total no soro. Neste mesmo trabalho, os
autores mostraram um aumento no nível de expressão de mRNA para o gene de
IL-5 de células de baço estimuladas com antígeno do fungo. Segundo Noverr e
colaboradores (2005), o aumento dos níveis de eosinófilos, mastócitos, IL-5, IL13, IFN-γ, IgE e células secretando muco caracterizam a resposta alérgica em
pulmões.
A resposta Th2 é dominante pela produção de IL-4, IL-5 e IL-13 e leva a
indução da resposta por IgE. Alérgenos e vários vermes eucarióticos induzem a
resposta Th2 (PASARE & MEDZHITOV, 2004). O controle da alergia não é
apenas uma questão do balanceamento Th1/Th2 da resposta imune. Foi
demonstrado para antígenos de cogumelo, que contém substâncias altamente
imunogênicas, ativação de PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cell) por esses
antígenos e resposta Th2 dominante. Porém essa resposta foi influenciada por
componentes celulares da imunidade inata que direcionaram a resposta
adaptativa e induziram doenças alérgicas respiratórias (SAIKAI et al., 2004).

Possivelmente, mecanismos que são restritos a resposta inflamatória são
importantes na patogênese da inflamação e doenças das vias aéreas e outras, de
células T regulatória que também desempenham um papel importante na
regulação desses processos (AKBARI et al., 2002; ZUANY-AMORIM et al., 2002).

3. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial alérgico de esporos de
Trichoderma stromaticum em camundongos e o seu efeito em células da
imunidade inata. Para isto teve como objetivos específicos:

Descrever a perfil histologico do tecido pulmonar de camundongos
submetidos à exposição de esporos de T. stromaticum por via nasal;
Quantificar a produção de IgE total do sangue periférico de animais
submetidos à inalação dos esporos de T. Stromaticum;
Quantificar a produção de citocinas (IFN-γ, IL-5 e IL-10) do lavado
broncoalveolar e do sobrenadante da cultura de células do baço
estimuladas com concanavalina A;
Avaliar os efeitos dos esporos de T. Stromaticum na funcionalidade de
fagócitos peritoneais utilizando os seguintes parâmetros: viabilidade
celular, produção de espécies reativas de oxigênio produção de óxido
nítrico e expressão da proteína iNOS;
Determinar os níveis de expressão do mRNA de receptores de macrófagos
e neutrófilos, incluindo Toll Like 2 e 4 (TLR-2, TLR-4) e Dectina-1 (Dec-1);
Avaliar o efeito sistêmico do esporo de T. stromaticum na resistência de
camundongos à leishmaniose cutânea.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Reagentes
Todos os reagentes utilizados neste trabalho apresentaram teor de pureza
(P.A) elevado e foram provenientes dos seguintes fabricantes: Sigma Chem. Co,
Amresco, Invitrogen, Merck, Bioehringer Mannheim, Difco, BDH Laboratory
Suplies e Santa Cruz.

4.2. Obtenção de esporos do fungo Trichoderma stromaticum
O isolado do fungo Trichoderma stromaticum ALF 64, usado na preparação
do Tricovab® (Cepec-Ceplac), foi gentilmente cedido pelo Dr. Alan Pomella
(Almirante Cacau, Itajuípe, BA). O fungo foi cultivado em placas de Petri em meio
Batata Dextrose Agar (BDA). Após 7 a 10 dias de cultivo, os esporos foram
coletados através da lavagem da superfície micelial com PBS estéril. Os esporos
foram contados em câmara hemocitométrica de Neubauer e foram utilizadas, nos
experimentos in vitro, diluições contendo 1 x 103 ou 1 x 104 esporos.
Alternativamente foram utilizados 1 x 104 esporos mortos por aquecimento,
conforme descrito por HOLH e colaboradores (2005). Nos experimentos in vivo,
foram utilizadas diluições contendo 1 X 105.

4.3. Animais
Para os experimentos in vivo e in vitro foram utilizados camundongos
fêmeas e machos entre 8 e 12 semanas de idade das linhagens BALB/c e
C57Bl/6. Ambas as linhagens foram produzidas no Centro de Bioterismo (CEBIO)
do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e
mantidos no biotério do Departamento de Farmácia – UFMG.

4.4. Grupos Experimentais

Os animais foram divididos em 3 experimentos:
1. Experimento in vitro: utilizou-se 3 camundongos fêmea da linhagem
BALB/c com 8-12 semanas de vida;
2. Experimento in vivo – Teste de Alergia: utilizou-se 2 grupos de animais
compostos por 5 camundongos fêmeas da linhagem BALB/c com 8-12 semanas
de vida;
3. Experimento in vivo – Leishmania major: utilizou-se 2 grupos de animais
compostos por 5 camundongos machos da linhagem C57Bl6 com 8-12 semanas
de vida.

4.5. Comitê de Ética
O projeto para desenvolvimento da presente dissertação foi aprovado em
28 de junho de 2006 segundo os critérios éticos adotados pelo Comitê de Ética
em Experimentação Animal (CETEA) da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) protocolo 23/2006 (ANEXO I).

4.6. Ensaios In Vitro

4.6.1. Obtenção de neutrófilos peritoneais de camundongos

Para obtenção de neutrófilos peritoneais, camundongos BALB/c foram inoculados
por via intraperitoneal com 2 mL de meio tioglicolato 3%. Após 3 a 4 horas, os
animais foram sacrificados por deslocamento cervical e, em seguida, 5 mL de
PBS 1X foram injetados na cavidade peritoneal e recolhidos em seguida com
seringa. A solução contendo células foi purificada em gradiente de Ficoll-Hypaque
(densidade 1.114 g/mL), sendo centrifugada a 3500 rpm por 30 minutos a 24 ºC

(REST & SPEERT, 1994). As células foram contadas em câmara hemocitométrica
de Neubauer e alíquotas de 1 x 105 células foram utilizadas para ensaio de
viabilidade, explosão respiratória e expressão gênica.
4.6.2. Obtenção de macrófagos peritoneais de camundongos
Para obtenção de macrófagos peritoneais, camundongos BALB/c foram
inoculados por via intraperitoneal com 2 mL de meio tioglicolato 3%. Após 4 a 5
dias, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical, e em seguida, 5
mL de PBS 1X, gelado, foram injetados na cavidade peritoneal e recolhidos em
seguida com seringa. O lavado rico em células peritoneais foi centrifugado a 2000
rpm durante 10 minutos a 4 ºC. Após descarte do sobrenadante, as células foram
diluídas em 5 mL de meio RPMI 1640 com 10% de Soro Fetal Bovino (RPMI/SFB)
e

gentamicina

(40

mg/mL).

As

células

foram

contadas

em

câmara

hemocitométrica de Neubauer e alíquotas contendo 1 x 105 células foram
utilizadas para os ensaios de viabilidade, quantificação da produção de óxido
nítrico, e quantificação dos níveis de expressão de proteína e mRNA.

4.6.3. Teste de viabilidade

O teste de viabilidade celular foi realizado pelo ensaio de MTT (3-(4,5-dimetilazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium brometo) conforme descrito por Mosnann
(1983).

Este

método

colorimétrico

consiste

na

capacidade

da

enzima

desidrogenase mitocondrial nas células vivas reduzirem o sal MTT no produto
colorido denominado formazana.
Para o ensaio, macrófagos e neutrófilos (1 x 105 células /poço) foram
espalhados em placas de Petri de 96 poços juntamente com 1 x 103, 1 x 104
esporos ou 1 x 104 esporos mortos. Após 24 horas, solução de MTT (10 µL/mL)
foi adicionada e as células foram incubadas por 4 horas a 5% CO2, 37 ºC. Após
este período, o sobrenadante foi descartado e as células foram lisadas com 150
µL de dimetilformamida em água com SDS 10% (1:1 v/v). A absorbância de 100
µL da solução foi lida a 570 nm e o resultado foi expresso como um percentual do
controle definido como 100%.

4.6.4. Ensaio de quimioluminescência para avaliação da Explosão
Respiratória
A maioria do oxigênio molecular (O2) produzido dentro da célula é
detectável por medições de quimiluminescência (DeCOURSEY & LIGETI, 2005).
Os neutrófilos peritoneais (1 x 105) de camundongos controle ou submetido à
interação com diferentes concentrações de esporos (1 x 103, 1 x 104 esporos ou 1
x 104 esporos mortos) foram incubados com 5 x 10-4 M de luminol (5-amino-2, 3dihydro-1, 4-phthalazinedione), na presença ou ausência de 1 µg/mL PMA DMSO
(Dimethyl sulfoxide)/PBS 1:1. A reação foi realizada em PBS com 10% de soro
fetal bovino em volume final de 100 µL. A emissão de luz foi verificada em
luminômetro LKB-Wallac 1250. As leituras foram feitas em intervalos de 1 minuto,
durante 60 minutos. Os dados obtidos foram representados na forma gráfica
utilizando o programa Microsoft Excel.

4.6.5. Quantificação da produção de Óxido Nítrico
Para dosagem de óxido nítrico, placas contendo 1 x 105 macrófagos/poço
foram incubadas overnight a 37 ºC com 5% de CO2. Após 24 horas, o
sobrenadante da placa foi substituído por meio RPMI/SFB tratado com 60 U/mL
de Interferon-gama (IFN-γ), 0,1 ng/mL de LPS (lipopolissacarídeo purificado de
Escherichia coli 0127) e esporos nas seguintes condições: i) macrófagos em meio
RPMI/SFB tratado; ii) macrófagos em meio RPMI/SFB tratado e 1 x 103 esporos;
iii) macrófagos em meio RPMI/SFB tratado e 1 x 104 esporos; iv) macrófagos em
meio RPMI/SFB tratado e 1 x 104 esporos mortos por aquecimento. Como
controle, células e esporos foram utilizados nas mesmas condições, porém em
meio RPMI na ausência do tratamento. Após 24 h de interação entre os
macrófagos e as diferentes concentrações de esporos, o óxido nítrico foi
determinado indiretamente pela quantificação do nitrito (NO2-) resultante de sua
oxidação no sobrenadante de cultura de macrófagos através da reação
colorimétrica de Griess. Para isso, combinou-se em placas de 96 poços, 100 µL
do sobrenadante com 100 µL do reagente de Griess, mistura feita na hora do uso
na proporção de 1:1 de 1% de sulfanilamida em 2,5% de H3PO4 e 0,1% de

diamina-di-hidroclorido naftaleno (NEED) em 2,5% de H3PO4 (HIBBS et al., 1989).
Após 10 minutos, a absorbância a 540 nm das diferentes amostras foi comparada
com os valores da curva padrão, obtida pela dosagem de nitrito de sódio diluído
em meio RPMI em concentrações que variaram de 2 a 200 µM.

4.6.6. SDS-PAGE e Western Blotting
Após 24 h de interação entre os macrófagos e as diferentes concentrações
de esporos, em meio tratado ou não com IFN-γ e LPS, os macrófagos aderidos
em placa de Petri foram removidos com 50 µL de tampão de lise (1% v/v triton X100, 0,1 mM EDTA (Ethylenediaminetetraacetic Acid)e 1% v/v aprotinina em 20
mM de tampão HEPES-NaOH, pH 7,5), o qual foi incubado a 4 ºC por 30 minutos.
O lisado foi centrifugado a 10000 rpm por 10 minutos a 4 ºC e aramazenados a 20 ºC até o uso (NODA & AMANO, 1997).
A proteína do lisado foi quantificada utilizando os reagentes para dosagem
de proteína da BIO RAD, apropriado para amostras contendo detergente. A
reação foi lida em espectrofotômetro a 214 nm, de acordo as especificações do
fabricante. Em 10 µg de extrato celular, foi acrescentado tampão de amostra [1%
de SDS (Sodium Dodecyl Sulfate), 5% de β-mercaptoetanol, 20% de glicerol, 1
mM de EDTA e 0,05% de azul de bromofenol]. As amostras foram então fervidas
por 5 minutos e aplicadas em gel de poliacrilamida a 7,5% sob condições
desnaturantes (SDS-PAGE), e submetido à eletroforese a 200 V.
Para o Western Blotting, as proteínas fracionadas por SDS-PAGE foram
eletrotransferidas para uma membrana de nitrocelulose a 100 V, por 1 hora, em
tampão de transferência (25 mM de Tris, 192 mM de glicina e 20% v/v de
metanol). A membrana foi incubada com tampão de bloqueio (PBS contendo 5%
de albumina bovina) por 1 hora à temperatura ambiente. Após este período, foi
incubada novamente por 1 h com o anticorpo policlonal de coelho anti-iNOS de
camundongo (Santa Cruz Biotechnology) (1:200) diluído em PBS contendo 0,05%
de Tween 20 e 1% de albumina bovina (tampão do anticorpo). A membrana foi
lavada 4 vezes com PBS contendo 0,05% de Tween 20 (tampão de lavagem) e
incubada com um segundo anticorpo, anti-IgG de coelho conjugado com a enzima
peroxidase, diluído 1:5000 em tampão do anticorpo ou anti-IgG de camundongo

na mesma diluição. Após 1 hora à temperatura ambiente, a membrana foi lavada
3 vezes com tampão de lavagem e 2 vezes com PBS. Para a revelação por autoradiografia foi utilizado o kit não radioativo ECL Plus, que é baseado na oxidação
do luminol (diacilidrazida cíclico). As soluções foram misturadas de acordo com as
especificações do fabricante e incubadas com a membrana por até 5 minutos. A
membrana foi exposta a um filme de raios-X (X-OMAT, KODAK) por alguns
segundos, que foi em seguida revelado.

4.6.7. Extração de RNA total de macrófagos e neutrófilos e síntese de cDNA
O RNA total dos macrófagos e neutrófilos (1 x 105 células/poço) foi isolado
utilizando TRIzol® (Invitrogen). As células foram lisadas diretamente nas placas,
homogeneizadas, e a solução foi transferida para tubos de 1,5 mL de volume.
Após a adição de clorofórmio, os tubos foram centrifugados para separação das
fases aquosa e orgânica. A fase aquosa contendo o RNA foi transferida para
outro tubo ao qual foi adicionado álcool isopropílico para precipitação do RNA. Em
seguida, o tubo foi centrifugado a 12000 rpm por 15 minutos. O sedimento
formado foi lavado 1-2 vezes com etanol 75%, novamente centrifugado a 9000
rpm por 5 minutos e dissolvido em água Milli-Q estéril livre de RNase.
O RNA isolado foi tratado com 4 M de Cloreto de Lítio (LiCl) em 10 mM de
Tris, 10 mM EDTA, pH 7,4 em igual volume de RNA. Os tubos foram refrigerados
a -20 ºC overnight. Após este período, os tubos foram centrifugados por 15
minutos a 10000 rpm, a 4 ºC. O sedimento foi coberto com etanol 70% gelado e
centrifugado a 12000 rpm por 30 minutos. O sedimento formado foi diluído em
água Milli-Q estéril livre de RNase (NADERI, et al., 2004).
A transcrição reversa foi efetuada empregando-se o kit First Stand cDNA
Synthesis, seguindo as instruções do fabricante (Fermentas, EUA).
O

cDNA

(DNA

complementar)

fita

simples

foi

quantificado

em

espectrofotômetro GeneQuant. Para isso, 2 µL de cDNA foi diluído em 98 µL de
Tris-HCl 10mM, pH 7,4. As concentrações de cDNAs foram ajustadas para 10
µg/µL (macrófagos) e 20 µg/µL (neutrófilos) e usados na quantificação relativa por
PCR em tempo real.

4.6.8. Quantificação Relativa de Transcritos

O RNA total de macrófagos e neutrófilos, após interação com as diferentes
concentrações dos esporos de T. stromaticum, foi extraído conforme descrito
anteriormente. O par de primers para a amplificação dos genes para TLR2, TLR4
e dectina-1, bem como para o gene controle (18S) foram desenhados com base
na seqüência específica de cada gene disponível no banco de dados do NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e são mostrados na Tabela 1. A quantificação
relativa dos transcritos foi realizada por PCR em tempo-real (ABI Prism 7700
Sequence Detection System). Uma mistura de 20 µl de reação foi preparada para
cada amostra de cDNA, e continha: 20 ng/uL de cDNA para neutrófilos ou 10
ng/uL de cDNA para macrófagos, 0,4 uL de cada primer (5 pmol), 10 uL de Power
SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, EUA) e água Milli-Q autoclavada
para o volume final de reação. O qRT-PCR foi realizado utilizando-se os seguintes
passos: (1) ativação da Taq DNA polimerase a 50 ºC por 2 minutos; (2)
desnaturação inicial a 95 ºC por 10 minutos; (3) desnaturação a 95 ºC por 15
segundos; (4) anelamento 55 ºC por 30 segundos, (5) extensão a 60 ºC por 1
minuto. Os passos 3-5 foram repetidos por 40 ciclos.
A confirmação da amplificação de produtos específicos foi efetuada por
análise de Tm utilizando-se o programa Dissociation Curve 1.0 (Applied
Biosystems, EUA). Para isso, as amostras foram aquecidas a 95 ºC por 15
segundos, resfriadas a 55 ºC por 30 segundos e o anelamento foi lido a 60 ºC por
1 minuto.

Tabela 1: Primers para os genes de interesse desenhados a partir de seqüências
obtidas no GenBank do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
Gene
18S

Forward (5’ – 3’)
TTCGTATTGCGCCGCTAGA

Reverse (5’ – 3’)
CTTTCGCTCTGGTCCGTCTT

Dectina-1 CCTTGGAGGCCCATTGC

GCAACCACTACTACCACAAAGCA

TLR2

CACCACTGCCCGTAGATGAA

GCCTCGGAATGCCAGCTT

TLR4

GCAGCAGGTGGAATTGTATCG TGTGCCTCCCCAGAGGATT

4.7. Experimentos In Vivo

4.7.1. Teste de Alergia

4.7.1.1. Grupos experimentais

Os animais foram divididos em dois grupos experimentais: grupo controle,
que inalou 10 µL de PBS 1X (Solução Fosfato Tamponada) e grupo teste, que
inalou 10 µL de PBS 1X contendo 1 X 105 esporos de Trichoderma stromaticum.
Ambos os grupos inalaram as soluções 1 vez por semana durante 4 semanas.
Camundongos fêmeas da linhagem BALB/c foram anestesiados utilizandose ketamina e xilazina diluídos em PBS 1X estéril nas proporções de 1:1:4 (v/v/v).
Em cada animal do grupo teste foram inoculados oralmente 10 µL de solução
contendo 1 x 105 esporos em PBS 1X estéril. Para o grupo controle foi utilizada a
mesma quantidade de PBS 1X estéril por animal. Após 24 horas da última
inoculação os camundongos receberam uma dose subletal de anestésico e o
sangue periférico, o lavado broncoalveolar (LBA) e os pulmões e o baço foram
coletados.

4.7.1.2. Obtenção de sangue periférico e lavado broncoalveolar

Após anestesia foi coletado o sangue periférico usando pipeta Pasteur
através de uma incisão na veia cava superior. O sangue coletado foi centrifugado
a 8000 rpm por 10 minutos. O soro foi transferido para outro tubo de 1,5 mL e
armazenado a -20 ºC até o momento da dosagem de IgE total.
Após coleta do sangue periférico, os animais foram submetidos à
traqueostomia para coleta do lavado broncoalveolar (LBA). Um mililitro de PBS
estéril e gelado foi injetado, via traquéia, nos pulmões dos animais.

Imediatamente após a injeção, o lavado foi recuperado e conservado em gelo. O
LBA foi centrifugado a 1200 rpm por 10 minutos a 4 ºC, o sobrenadante foi
armazenado a aproximadamente -4 ºC até o momento da dosagem de citocinas.

4.7.1.3. Dosagem de IgE Total e citocinas

Para quantificar a produção de IgE total e citocinas produzidas por
camundongos BALB/c expostos, por via nasal, a esporos de T. stromaticum foi
utilizado o ensaio imunoenzimático (ELISA – Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay). Resumidamente, uma placa de ELISA de 96 poços foi sensibilizada com
solução de Rat antimouse IgE UNLB de Coatting Buffer (1:250) e incubada
overnight em câmara úmida a 4 ºC. Após este período, a placa foi lavada com
salina-Tween (salina fisiológica NaCl 0,15M contendo 0,05% de Tween 20) por 3
vezes, bloqueada com PBS-Caseína (Tampão Fosfato pH 7,2 com 0,25% de
caseína) e incubada por 1 h a temperatura ambiente. Em seguida, a placa foi
lavada por 3 vezes e o soro dos animais teste e controle foi adicionado. Após 2 h,
a placa foi lavada por 5 vezes. O anticorpo Rat antimouse IgE Biotina (1:500) foi
adicionado à placa e incubada por 1h a temperatura ambiente. Após este período,
a placa foi lavada por 3 vezes e adicionado streptovidina-peroxidade diluída
conforme instrução do fabricante. A placa foi incubada por 1 h a temperatura
ambiente. Em seguida, foi lavada por 3 vezes e revelada, utilizando-se para isso,
H2O2 com OPD diluído em tampão citrato pH 5 (4 mg de OPD com 2 µL de H2O2 a
30%). A reação foi bloqueada adicionando ácido sulfúrico 2N. A reação foi lida no
leitor de microplacas BioRad Model 450, a 492 nm.
Para a dosagem de citocinas, placas de ELISA foram sensibilizadas com
anticorpo específico para cada citocina a ser quantificada (IFN-γ, IL-5 e IL-10) e
incubadas overnight em câmara úmida a 4 ºC. Após este período, seguiram-se as
mesmas etapas para a dosagem de IgE, substituindo o anticorpo Rat antimouse
IgE Biotina (1:500) por anticorpos específicos biotinilados para cada citocina [IFNγ (20µL/mL – Caltag®), IL-5 (1µL/mL) e IL-10 (10µL/mL) (1:500)]. Além disso,
adicionou-se o branco (meio RPMI) e o padrão para cada citocina (5 ng/mL para
IL-5 e 10 ng/mL para IL-10 e IFN-γ). A revelação e a leitura foram realizadas de
maneira semelhante a utilizada.

4.7.1.4. Histologia do Pulmão

O pulmão esquerdo dos camundongos BALB/c foi retirado e fixado em
formol 10% até o momento da confecção das lâminas histológicas. Após os
procedimentos de rotina para desidratação em etanol e clarificação em xilol, os
pulmões foram inclusos em parafina. Secções de 0,5 µm de espessura foram
cortadas em micrótomo Layca, coradas pela técnica de hematoxilina-eosina e as
lâminas examinadas em microscópio OLYMPUS B12 com objetivas de 40 vezes
ou de imersão.

4.7.1.5. Cultura de células do baço

O baço dos animais dos grupos controle e teste foi retirado e macerado em
2 mL de meio RPMI (ambiente estéril). A solução foi centrifugada a 1200 rpm por
10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi diluído em
água estéril e imediatamente após acrescentou-se 10% do volume total de PBS
10X. A solução foi novamente centrifugada sob as mesmas condições anteriores.
O sobrenadante foi descartado e o sedimento foi diluído em 1 mL de RPMI com
SFB 10% e gentamicina (40 mg/mL).
As células (predominantemente linfócitos) foram contadas e 1 X 106
células/poço foram distribuídas em placas de cultura de 24 poços. Estas células
foram estimuladas com Concanavalina A e mantidas a 37 ºC com 5% de CO2.
Após 48h, IFN-γ, IL-5 e IL-10 foram dosados do sobrenadante da cultura de
células pelo ensaio de ELISA.

4.7.2. Infecção In Vivo com Leishmania major

Camundongos machos da linhagem C57Bl6 foram anestesiados utilizandose Ketamina e Xilazina diluídos em PBS 1X estéril nas proporções de 1:1:4
(v/v/v). Em cada animal do grupo teste foram inoculados oralmente 10 µL de

solução contendo 1 x 105 esporos em PBS estéril. Para o grupo controle foi
utilizada a mesma quantidade de PBS estéril por animal. Foram realizadas 4
inoculações com intervalos de tempo de 7 dias. Cerca de 24 horas após a última
inoculação foram injetados aproximadamente 1 x 106 protozoários de Leishmania
major (formas promastigotas) na pata esquerda dos animais dos dois grupos.
Medições das patas esquerdas, inoculadas com L. major, e das patas
direitas (não-inoculadas) foram realizadas semanalmente entre os dois grupos,
utilizando-se para isso um paquímetro. O tamanho da lesão era determinado pela
diferença entre a pata infectada e a contra lateral não infectada.

4.8. Documentação fotográfica

Para a documentação dos dados histológicos, utilizou-se o microscópio
Leica DNRA2 e para o sistema de captura de imagem o software IM50.

4.9. Análise Estatística

Análise de Variância (ANOVA) e os testes T e de Tukey foram efetuados
para determinar a diferença significativa entre os grupos, empregando-se o
programa BioEstat 4.0. A significância foi avaliada utilizando valor p < 0,05 ou <
0,01. Cada tratamento conteve 3-6 repetições. Cada experimento foi repetido 2-4
vezes.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Esporos de Trichoderma stromaticum sozinhos não causam alergia

As substâncias liberadas de fragmentos de micélio e esporos fúngicos
quando inaladas e liberados nos pulmões de mamíferos podem desencadear
inflamação das vias aéreas e/ou doenças alérgicas incluindo alveolite alérgica e
asma, possivelmente devido aos seus constituintes protéicos (PYLKKÄNEN, et
al., 2004).
Apesar de já ter sido demonstrado a ausência de infectividade e toxicidade
do fungo T. stromaticum para mamíferos (CASTRO et al., 2001), seu papel na
alergia ainda não foi estudado. Assim, para investigar se os esporos de T.
stromaticum, na ausência de adjuvante, apresentam potencial para desencadear
processos alérgicos das vias respiratórias foram avaliadas, em fêmeas de
camundongos BALB/c expostos ou não aos esporos, características clínicas
incluindo inflamação do tecido pulmonar, quantificação de IgE total e citocinas
associadas à resposta de linfócitos Th1 e Th2.

5.1.1. Análise histológica do tecido pulmonar de camundongos BALB/c
submetidos à inalação de esporos de T. stromaticum.

A análise histológica do tecido pulmonar de animais inoculados com
esporos (Fig. 3A e B), ao contrário dos animais normais (Fig. 3C), mostrou uma
intensa infiltração celular no tecido conjuntivo, preferencialmente naquele que
compõe a parede de ductos como os bronquíolos e vasos sangüíneos. A
infiltração celular na porção alveolar provocou uma diminuição evidente do
espaço luminal e conseqüente desorganização da arquitetura destes alvéolos. Os
neutrófilos foram as células predominantes no infiltrado celular. Além destes,
estiveram presentes nos infiltrados os linfócitos e macrófagos, sendo estes muitas
vezes observados com a presença de vacúolos fagocíticos.

5.1.2. Esporos de T. stromaticum não interferem na produção de IgE total

A elevação dos níveis de anticorpo IgE total no sangue periférico é uma
característica clássica dos processos alérgicos para diferentes substâncias
incluindo os alérgenos ambientais. Para avaliar a produção de IgE total, o sangue
periférico dos animais teste e controle foi recolhido e centrifugado para a

obtenção do soro. Deste, foi quantificada a produção de IgE pelo ensaio de
ELISA. Verificamos que os níveis de IgE no soro dos animais teste e controle
foram de aproximadamente 0,6 pmol/µL mostrando que os esporos de T.
stromaticum sozinhos não alteram a concentração de IgE total no soro de
camundongos BALB/c quando comparados com o soro de animais controle (Fig.
4)
Em contraste aos esporos de T. stromaticum, o biopesticida Metarhizium
anisopliae usado com adjuvante em camundongos BALB/c induziu resposta
alérgica apresentando níveis elevados de IgE no soro e no LBA (WARD et al.,
1998). Em nossos dados, a produção similar de IgE por animais expostos ou não
aos esporos de T. stromaticum pode estar associada à ausência de adjuvante,
substância importante na potencialização da resposta alérgica a antígeno
específicos. Vários modelos murinos de doenças alérgicas das vias aéreas
utilizam a imunização sistêmica antes da exposição das vias aéreas ao alérgeno.
Camundongos normais previamente sensibilizados com ovalbumina é o modelo
animal mais estudado. Um outro modelo usando antígeno de Aspergillus, também
usa imunização antes do desafio aéreo (HOGABOAM et al., 2000 e MURALI et
al., 1993). Porém, já foi demonstrado em Aspergillus, proteínas alergénicas com
atividade de protease que podem estimular resposta Th2 das vias aéreas na
ausência de adjuvantes (KHERADMAND et al., 2002).
Um estudo interessante mostrou que um mesmo alérgeno pode influenciar
a maior ou menor produção de IgE e IL-5 a depender da via de sensibilização
com o antígeno (REPA et al., 2004). Neste estudo, os autores demonstraram que
os camundongos sensibilizados por via subcutânea e posteriormente expostos
por via aérea ao antígeno, apresentaram uma maior produção de IgE e IL-5 ao
contrário dos animais sensibilizados por via aérea. No entanto, os mesmo autores
citam Nelde para mostrar que este encontrou níveis elevados de IgE no soro de
animais que foram sensibilizados por instilação do antígeno via intranasal,
contradizendo os seus achados. Em uma observação pessoal, Repa (2004)
sugere que essa diferença pode ser explicada pelo fato de que a sensibilização
pela instilação de antígeno intranasal pode disponibilizar uma maior quantidade
de antígenos em comparação a sensibilização pela aplicação de aerosol, utilizada
por ele.

Em nosso estudo, buscávamos avaliar se os esporos do fungo
isoladamente eram capazes de induzir algum tipo de resposta nas vias aéreas
dos camundongos e/ou causar alergia nesses animais modelos. Assim, a
sensibilização e as exposições foram realizadas por via aérea e sem adjuvante.
Estudos futuros, utilizando adjuvante e vias distintas de inoculação de antígenos
podem esclarecer se os esporos de T. stromaticum apresentam ou não potencial
alérgico.

5.1.3. Regulação local e sistêmica da produção de citocinas por esporos de
T. stromaticum.

O processo alérgico das vias aéreas é controlado por diversos fatores.
Segundo Noverr e colaboradores (2005), a presença de eosinófilos e mastócitos,
associado a produção de IL-5 e IL-10 (AKBARI et al., 2002 & ZUANY-AMORIM et
al., 2002) sugere um predomínio de células do tipo Th2, as quais participam da
resposta alérgica. Já foi demonstrado que a expressão local de IFN-γ no pulmão
aumenta a inflamação alérgica das vias aéreas mas diminui a resposta
exacerbada em modelo murino de alergia/asma (KOCH et al., 2006).

A

B

C

Figura. 3: Histologia de pulmão de camundongos BALB/c submetido ou não
a inalação de esporos de T. stromaticum. Após desidratação em etanol,
clarificação em xilol e inclusão em parafina, secções dos pulmões medindo 5 µm
de espessura, coradas pela técnica de HE, revelaram intensa infiltração celular
(A) no tecido conjuntivo próximo aos ductos respiratórios e vasos sanguíneos. Em
B, observam-se alvéolos com infiltrado celular e macrófagos alveolares. Em C,
histologia normal. Aumentos totais: A: 100X, B: 400X e C: 100X.
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Fig. 4: Produção de IgE total de sangue periférico de camundongos
submetidos ou não a inalação com esporos de T. stromaticum. Fêmeas de
camundongos BALB/c inalaram 1 x 105 esporos de T. stromaticum, uma vez por
semana, durante 4 semanas. Os animais controle inalaram solução salina 1X
durante o mesmo período. Após este período foi coletado sangue periférico e a
produção de IgE total foi quantificada, pelo ensaio de ELISA. As barras
representam o desvio padrão.

Murali (1993), Kurup e colaboradores (1997) também relataram que em
processos alérgico há um aumento de IgE e eosinofilia. Kurup (1997) relatou
ainda que células de baço estimuladas com antígenos do fungo de Aspergillus
fumigatus apresentam um aumento na expressão do gene de IL-5.
A regulação positiva da resposta Th2 é um fator que apresenta grande
contribuição para as características fisiopatológicas e imunológicas dos processos

alérgicos. Já foi demonstrado por alguns autores o envolvimento de citocinas, IL4, IL-5, IL-13, do perfil Th2, no desenvolvimento de resposta induzida por
alérgenos. Embora ambas, IL-4 e IL-5, sejam de grande importância no
desenvolvimento da inflamação, elas exercem funções bem distintas. Enquanto a
IL-5 recruta e ativa eosinófilos, a IL-4 é responsável por promover a mudança de
isotipo de imunoglobulina para classe IgE em plasmócitos (ROMAGNANI, 2004;
KIPS, 2001; FINKELMAN et al., 1988).
Nosso interesse foi investigar se os esporos regulam a produção local e
sistêmica de citocinas. Para este estudo foram selecionadas, citocinas típicas da
resposta Th1 (IFN-γ) e Th2 (IL-5), e a citocina regulatória IL-10. As três citocinas
foram quantificadas pelo ensaio de ELISA no BAL e no sobrenadante de cultura
de células do baço de animais testes e controle, na presença ou ausência de
concanavalina. Os dados obtidos das dosagens de IFN-γ e IL-5 tanto do LBA (Fig.
5), como no sobrenadante da cultura de células do baço (Fig. 6) mostraram que
não há diferença na produção dessas duas citocinas por animais teste e controle.
No LBA, enquanto a IL-5 detectada apresentou níveis muito baixos, a produção
de IFN-γ foi de aproximadamente 500 pg/mL. Na presença de concanavalina A, as
células

da

cultura

de

baço

de

animais

controle

e

teste

produziram

aproximadamente 150 pg/mL de IL-5. Já para IFN-γ, animais controle produziram
quase 12 ng/mL e animais teste produziram 7 ng/mL. Apesar de parecer existir
uma tendência a inibição da produção de IFN-γ por células do baço de animais
expostos a inalação dos esporos de T. stromaticum (Fig.6A), o teste estatístico
demonstrou não ser significativa a diferença.
Interessantemente, em animais teste, a produção da citocina IL-10 foi
regulada negativamente tanto no LBA (Fig. 5) como no sobrenadante de cultura
de células do baço tratadas com concanavalina A (Fig. 6C), esse último resultado
sugere a possibilidade de ação sistêmica do esporo de T. stromaticum. A IL-10 é
um importante modulador negativo da resposta imune e é secretado por vários
tipos celulares, incluindo macrófagos, queratinócitos, células B e linfócitos Th1 e
Th2. (MOORE et al., 1993). Já está bem estabelecido a ação inibitória de IL-10 na
expressão dos níveis pós-transcricionais e transcricionais e consequentemente na
síntese e liberação de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a IL-10 parece
estar envolvida nos mecanismos inibitórios da fosfodiesterase 4 (PDE4) por ação

direta (KAMBAYASHI et al., 1995) ou via aumento de cAMP (Adenosina
Monofosfato cíclica) (EIGLER et al., 1998). Dados obtidos em estudos realizados
com ratos mostraram que PDE4 pode ser regulada positivamente no pulmão e
exerce uma função na patogênese de processos alérgicos das vias respiratórias.
Os dados mostraram uma correlação significativa entre o aumento da atividade de
PDE4 e o aumento na produção de IL-4 (TANG et al., 2005).
Em conjunto, nossos estudos de alergia em camundongos BALB/c
mostraram que os esporos do biofungicida Trichoderma stromaticum sozinho não
desencadeiam processo alérgico.
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Fig. 5: Produção de citocinas de Lavado Broncoalveolar (LBA) de
camundongos submetidos ou não a inalação com esporos de T.
stromaticum. Fêmeas de camundongos BALB/c inalaram 1 X 105 esporos de T.
stromaticum, uma vez por semana, durante 4 semanas. Os animais controle
inalaram solução salina 1X durante o mesmo período. Após este período foi
coletado o LBA e quantificada as concentrações das citocinas IFN-γ, IL-5 e IL-10
por ELISA. Onde as barras representam o desvio padrão e o asterisco (*) p <
0,05.
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Fig. 6: Produção de citocinas no sobrenadante de cultura de células de baço
de camundongos BALB/c submetido ou não a inalação de esporos de T.
stromaticum. Células de baço de animais que inalaram ou não (controle) esporos
de T. stromaticum foram tratadas com concanavalina A por 48h em 5% de CO2 a
37 ºC. Após este período, as citocinas IFN-γ, IL-5 e IL-10 foram quantificadas, por
ELISA, no sobrenadante da cultura de células. Onde as barras representam o
desvio padrão e o asterisco (*) p < 0,05.

5.2. Explosão respiratória de neutrófilos é inibida por esporos de T.
stromaticum

Dentre as células da imunidade inata, os neutrófilos são os primeiros a
migrarem para o local da infecção (ABBAS & LICHTMAN, 2005). Um dos
principais mecanismos microbicidas utilizados por esses fagócitos é a explosão
respiratória, processo pelo qual ocorre aumento na produção de espécies reativas
de oxigênio (ROS) (ROOS et al., 2003).
Devido ao fato dos neutrófilos terem sido as células presentes em maior
quantidade no LBA nosso interesse foi investigar a ação de T. stromaticum sobre
os neutrófilos de camundongos expostos aos esporos. Após coleta, purificação e
interação dos neutrófilos com os esporos, a viabilidade celular foi determinada
pelo ensaio colorimétrico usando o MTT. Os resultados obtidos mostraram que
esporos de T. stromaticum não são citotóxicos para neutrófilos peritoneais. Estes
permaneceram viáveis após interação com as diferentes concentrações dos
esporos (Fig. 7).
Uma vez viáveis, a funcionalidade dos neutrófilos submetidos à interação
com

esporos

de

T.

stromaticum

foi

determinada

por

ensaio

de

quimiluminescência, o qual quantifica a capacidade das células produzirem os
ROS. Nós verificamos que os esporos de T. stromaticum inibem, de forma dose
dependente, a produção desses radicais por neutrófilos ativados com PMA (Fig.
8A). A leitura, no tempo de 10 minutos, referente à explosão respiratória dos
neutrófilos incubados com esporos na concentração de 1 X 104 (10
células/esporo) foi aproximadamente 5 vezes menor que neutrófilos sem esporos.
Quando se utilizam 1 X 104 esporos mortos pelo aquecimento, a leitura da
atividade de produção de ROS é inibida em apenas aproximadamente 1,25 vezes
como observada pelo gráfico de resultado da área embaixo das curvas (Fig. 8B).
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Fig. 7: Viabilidade de neutrófilos de camundongos BALB/c após interação
com diferentes concentrações de esporos de T. stromaticum. Neutrófilos
peritoneais foram cultivados na ausência e na presença de esporos do fungo T.
stromaticum em diferentes concentrações (1 x 103, 1 x 104 esporos ou 1 x 104
esporos mortos). Após 24 horas a viabilidade celular foi avaliada adicionando 10
µg/mL de MTT. Os cristais formados pela metabolização mitocondrial deste
composto foram dissolvidos em dimetilformamida e a solução foi lida em
espectrofotômetro, utilizando comprimento de onda de 570 nm. Onde as barras
representam o desvio padrão.
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Fig. 8: Efeito das diferentes concentrações de esporos de T. stromaticum na
explosão respiratória de neutrófilos de camundongos BALB/c. (A) Neutrófilos
peritoneais de camundongos interagindo com diferentes concentrações de
esporos (1 x 103, 1 x 104 ou 1 x 104) tiveram sua explosão respiratória avaliada
através do ensaio de quimiluminescência. Os neutrófilos foram incubados com 2 x
10-5M de luminol na presença de 1 µg/mL de PMA. Imediatamente após a adição
dos dois componentes, a emissão de luz foi lida em luminômetro durante 60
minutos com intervalos de tempo de 1 minuto. Onde as barras representam o
desvio padrão. (B) O gráfico foi obtido a partir do cálculo da área sob o gráfico da
explosão respiratória (A). Para isso, utilizou-se a fórmula: I = h [f2 + f3 + ...+ f(n-1)]
+ (f1+ fn) h/2. Onde: I = área sob a curva; h = intervalo de tempo e f1 ,f2,...,fn
=unidades de leitura nos tempos 1, 2, ..., n. (n medidas) e a unidade é dada por
u.a. (unidade de área).

A produção de ROS por neutrófilos depende da interação inicial do
microrganismo invasor e o processo de fagocitose (DeCOURSEY & LIGETI,
2005). Os neutrófilos interagem com o microrganismo através de receptores de
membrana (PRRs) que reconhecem PAMPs em patógenos. Um desses
receptores, a dectina-1, quando ativado é capaz de iniciar uma sinalização
intracelular para a produção de ROS e posterior eliminação do patógeno
(GANTNER et al., 2003 e UNDERHILL et al., 2005).
A Dectina-1, o principal receptor para β-glucan de fungos expresso na
superfície de macrófagos e neutrófilos e outros tipos celulares (TAYLOR et al.,
2002) interage com TLR-2 para a produção de mediadores inflamatórios
(GANTNER et al., 2003 e BROWN et al., 2003). Já foi demonstrado que o
reconhecimento de β-glucan, liberado de esporos, por dectina-1 de macrófagos
alveolares pode induzir a liberação de TNF-α, a qual inicia a resposta inflamatória
no pulmão (HAVAUX, et al., 2005).
A inibição de ROS por esporos de T. stromaticum observada em nossos
resultados pode estar relacionada à presença de moléculas da superfície do
fungo que ao interagir com receptores em neutrófilos interferem na via de
sinalização importante para explosão respiratória dessas células. Dessa forma, o
nosso próximo passo foi avaliar os níveis de expressão de PRRs em neutrófilos
incubados com T. stromaticum. As células incubadas, com as diferentes
concentrações de esporos, por 24 horas foram utilizadas para quantificar a
expressão relativa dos transcritos para os genes que codificam dectina-1 e TLR2
por PCR em tempo real. Os resultados mostraram que 1 X 104 esporos inibiram
significativamente a transcrição dos genes de Dectina-1 e TLR2 quando
comparados ao controle (Fig. 9). Entretanto, enquanto a expressão de Dectina-1
foi normal quando se utilizou esporos mortos, a expressão de TLR2 continuou
sendo inibida pelos esporos inativados.
A sinalização de dectina-1 e TLR2 podem estar integradas, ocorrendo um
recrutamento de quinase pela dectina-1 e subseqüente fosforilação pelo TLR2
(ARBIBE et al., 2000; SHIMAZU et al.,1999). A inibição da produção de ROS por
neutrófilos observada em nossos resultados pode ser um reflexo da inibição de
dectina-1 e TLR2. Relatos de Underhill (2007) mostram que o receptor Dectina-1
não reconhece esporos metabolicamente inativos (aquecimento) de Aspergillus.

Esse relato parece ser evidenciado também em nossos experimentos para o
receptor Dectina-1, mas não para TLR2.
Estudos descreveram que a produção de ROS é induzida exclusivamente
pelo receptor dectina-1 (GANTNER et al., 2003 e UNDERHILL et al., 2005). Ao
contrário, outros relataram que dectina-1 e TLR2 parecem estar co-localizados e
que formariam uma espécie de complexos de sinalização para a produção de
ROS (ARBIBE, et. al., 2000; SHIMAZU, et al., 1999). Os nossos resultados
referentes à produção de ROS, expressão dos receptores dectina-1 e TLR2 na
presença de esporos mortos tendem a confirmar os achados de Arbibe e
Shimazu, pois se a produção de ROS de neutrófilos incubados com T.
stromaticum mortos fosse induzida exclusivamente por dectina-1, tal produção
deveria ser igual ao dos neutrófilos controle. Os dados nos permitem sugerir que
se a produção de ROS ocorre em resposta a um balanço da expressão, indução e
associação de ambos os receptores, a expressão de TLR2 em neutrófilos
incubados com esporos de T. stromaticum mortos é essencial para a produção
normal de ROS.
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Fig. 9: Expressão relativa de mRNA de neutrófilos de camundongos BALB/c
para o gene Dectina-1 e TLR2. Neutrófilos peritoneais de camundongos
interagiram com diferentes concentrações de esporos (1 x 103, 1 x 104 esporos ou
1 x 104 esporos mortos). Após 24h, o mRNA total foi extraído e transcrito
reversamente como descrito em Material e Métodos. A quantificação relativa dos
transcritos foi realizado em PCR em tempo real para o gene Dectina-1 e TLR2.
Onde as barras representam o desvio padrão e os asteriscos *p < 0,05 e **p <
0,01.

5.3. Inibição da produção de NO de macrófagos por T. stromaticum parece
não ser dependente de TLR 4
Os macrófagos têm um papel importante no combate a microrganismos
invasores, realizando fagocitose e produzindo substâncias tóxicas como o óxido
nítrico, radical gasoso, que elimina principalmente microrganismos intracelulares
(STUEHR & MARLETTA, 1985). Esse radical constitui um dos principais
mecanismos microbicidas de macrófagos.
Assim como os neutrófilos, os macrófagos interagem com o microrganismo
através de receptores de membrana reconhecendo os PAMPs. A sinalização
intracelular para a transcrição do gene iNOS e conseqüente produção de NO
depende de receptores, como TLR4 (SCHILLING et al., 2002 e TOSHCHACOV,
et al., 2002). Para avaliar a ação dos esporos de T. stromaticum sobre os
macrófagos, o lavado peritoneal de camundongos BALB/c foi recolhido e as
células submetidas à interação com diferentes concentrações de esporos vivos ou
mortos por aquecimento. Após 24 h de interação, foram avaliadas a viabilidade
celular e a produção de NO dos macrófagos. Nós verificamos que esses fagócitos
também permaneceram viáveis após interação com as diferentes concentrações
do esporo (Fig 10). A partir desses dados, o papel dos esporos de T. stromaticum
na interação com macrófagos foi avaliado pela quantificação da produção de NO
produzida por células tratada com IFN-γ e LPS, potentes indutores da expressão
de iNOS.
A produção de NO por macrófagos foi totalmente inibida na maior
concentração de esporos (1 X 104 esporos). Entretanto, essa produção não sofreu
alteração quando as células interagiram com esporos mortos por aquecimento
(Fig. 11). Esses dados juntamente com os resultados de inibição de ROS
produzido por neutrófilo demonstram o potencial dos esporos de T. stromaticum
em regular negativamente os mecanismos microbicidas de fagócitos.
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Fig. 10: Viabilidade de macrófagos de camundongos BALB/c após interação
com diferentes concentrações de esporos de T. stromaticum. Macrófagos
peritoneais foram cultivados na ausência e na presença de esporos do fungo T.
stromaticum em diferentes concentrações (1 x 103, 1 x 104 esporos ou 1 x 104
esporos mortos). Após 24 h, a viabilidade celular foi avaliada adicionando-se 10
µg/mL de MTT. Os cristais formados pela metabolização mitocondrial deste
composto foram dissolvidos em dimetilformamida e a solução foi lida em
espectrofotômetro, utilizando comprimento de onda de 570 nm. Onde as barras
representam o desvio padrão.
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Fig. 11: Produção de óxido nítrico por macrófagos peritoneais de
camundongos
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peritoneais de camundongos foram tratados com 60U/mL de IFN-γ e 0,1 ng/mL de
LPS e esporos em diferentes concentrações (1 x 103, 1 x 104 esporos ou 1 x 104
esporos mortos). Após 24 h, a produção de óxido nítrico foi dosada no
sobrenadante
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da
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Griess.
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espectrofotômetro, utilizando comprimento de onda de 540 nm. Onde as barras
representam o desvio padrão e os asteriscos, *p < 0.05 e **p < 0,01.

Com a intenção de esclarecer se a redução na produção de NO, induzida
por esporos de T. stromaticum, é reflexo da inibição dos níveis de expressão da
enzima iNOS, proteínas totais de macrófagos foram coletadas após 24 h de
interação entre as células e as diferentes concentrações do esporo. Em seguida,
10 µg de proteína total foram submetidas à SDS-PAGE e usadas para ensaio de
Western Blotting. A revelação da membrana após incubação com anticorpo antiiNOS mostrou que a maior concentração de esporos (104) interfere na expressão
de iNOS levando a níveis extremamente reduzidos (Fig. 12). Essa redução reflete
perfeitamente os níveis do NO quantificados pela reação de Griess. Ao contrário,
a expressão de iNOS por macrófagos tendeu a voltar a normalidade quando a
interação foi feita com esporos mortos (Fig. 12). Esse resultado sugere
fortemente a interferência de moléculas de superfície dos esporos na regulação
negativa da via de sinalização da expressão da proteína iNOS.
Alguns estudos mostraram que a expressão de iNOS é resultado da
ativação de receptores de membranas, como o TLR4 principalmente por LPS e a
sinalização induzida por este receptor é essencial na ativação da transcrição do
gene de iNOs (SCHILLING et al., 2002 e TOSHCHACOV, et al., 2002). Dessa
forma a quantificação relativa por PCR em tempo real para o gene de TLR4 foi a
nossa próxima investigação. A Figura 13 mostra que, comparado ao controle, os
esporos inibiram significativamente a expressão de TLR4 na maior concentração
testada (1 X 104), inclusive para os esporos mortos. Apesar da expressão de
TLR4 em macrófagos apresentar uma tendência a aumentar na presença de 103
esporos em relação ao controle, essa diferença não foi significativa (Fig 13).

1

2

3

4

5

6

Fig. 12: Efeito das diferentes concentrações de esporos de T. stromaticum
na expressão de iNOS por macrófagos de camundongos BALB/c. Após dosar
a produção de óxido nítrico no sobrenadante da cultura de células. Proteínas
totais foram extraídas, quantificadas via ensaio colorimétrico e 10 µg foram
submetidas à análise via Western Blotting para a proteína iNOS. Onde: 1.
Controle (célula e meio); 2. Controle 2 (célula, meio e 104 esporos); 3. Controle
positivo (célula tratada); 4. Célula tratada e 103 esporos; 5. Célula tratada e 104
esporos e 6. Células tratadas e 104 esporos mortos.
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Fig. 13: Expressão relativa de mRNA de macrófagos de camundongos
BALB/c para o gene TLR4. Macrófagos peritoneais de camundongos (105
células) interagiram com diferentes concentrações de esporos (1 x 103, 1 x 104
esporos ou 1 x 104 esporos mortos). Após 24 h, o mRNA total foi extraído e o
cDNA sintetizado como descrito em Material e Métodos. A quantificação relativa
dos transcritos e Toll 4 foi realizada por PCR em tempo real. Onde as barras
representam o desvio padrão e os asteriscos (**) p < 0,01.

5.4. Esporos de Trichoderma stromaticum contribuem para exacerbação da
lesão causada por L. major em camundongos resistentes.
Os dados obtidos em nossos estudos mostraram que embora esporos de
T. stromaticum sozinhos não apresentam potencial alérgico, eles são capazes de
inibir os mecanismos microbicidas de fagócitos, regular negativamente a
expressão de receptores de membrana dessas células, além de inibir a produção
sistêmica de citocina regulatória. Esse conjunto de resultados sugere fortemente a
existência de moléculas imunossupressoras na superfície dos esporos de T.
stromaticum permitindo-nos elaborar a hipótese de que apesar de não serem
infectivos, a imunossupressão decorrente da interação inicial do PAMPs de T.
stromaticum com PRRs de células da imunidade inata podem desencadear
processos

de

suscetibilidade

em

indivíduos,

a

outros

microrganismos,

exacerbando assim a progressão da infecção, principalmente as causadas por
microrganismos intracelulares.
Devido ao estudo bem estabelecido da infecção por Leishmania e também
por estes parasitas serem obrigatórios de macrófagos, células com funções
reguladas negativamente pelos esporos de T. stromaticum, o modelo murino de
leishmaniose mostra-se extremamente interessante para os estudos in vivo de
supressão pelos esporos
As leishmanias, protozoários intracelulares de macrófagos podem infectar
vários mamíferos como roedores, cães e o homem (CHARMOY et al., 2007). Os
macrófagos servem como células hospedeiras para Leishmania sp. e também
modulam a resposta imune celular específica. O óxido nítrico produzido por esses
fagócitos além de regular a resposta inflamatória, atua como molécula efetora na
citotoxicidade contra parasitas invasores. Estudos anteriores mostraram que a
geração de NO em resposta ao IFN-γ e TNF-α é importante no controle da
infecção para diferentes espécies do gênero Leishmania (SERARSLAN & ATIK,
2005). Assim, as formas amastigotas de leishmanias resistentes ao NO se
multiplicam significativamente melhor que parasitas susceptíveis ao NO durante a
infecção de macrófagos humanos. Além disso, a resistência ao NO está
diretamente associada ao tamanho da lesão, que é uma medida clínica da
gravidade da doença (GIUDICE et al., 2007).

Estudos mostram que camundongos da linhagem C57BL/6 são capazes de
controlar a replicação do parasito e desenvolvem a cura da lesão cutânea. No
entanto, em camundongos BALB/c, a infecção induz uma proliferação
descontrolada associada ao desenvolvimento da lesão que não se cura. A
resistência à infecção tem sido correlacionada com o desenvolvimento de células
Th1 e a susceptibilidade com o desenvolvimento de células Th2 (CHARMOY et
al., 2007), além de outras características incluindo a expressão diferencial da
enzima iNOS por camundongos das duas linhagens (SANTOS et al., 2006).
Para testar a hipótese de imunossupressão desencadeada por esporos de
T. stromaticum, realizamos ensaios in vivo onde animais C57BL/6 (grupo teste),
foram submetidos a inalação de esporos uma vez por semana, durante 4
semanas, enquanto o grupo controle inalou PBS durante o mesmo período.
Ambos os grupos teste e controle foram inoculados com promastigotas de
Leishmania major. Os resultados mostraram que os animais inoculados com
esporos e Leishmania tiveram um aumento acentuado das patas em relação ao
grupo controle inoculado apenas com Leishmania. Além disso, o tempo de
regressão da lesão foi superior ao grupo controle (Fig.14). Embora nossos
estudos até o momento, não serem suficientes para determinar se o tamanho da
lesão é conseqüência da inflamação ou do parasitismo local, podemos afirmar
que os dados do curso da infecção causada por L. major em camundongos
submetidos à inalação do esporo reforçam os nossos resultados de inibição dos
mecanismos microbicidas encontrados nos experimentos in vitro.
A grande contribuição dos estudos da interação dos esporos de T.
stromaticum no curso da leishmaniose vem do fato da região sul do estado da
Bahia ter sofrido várias mudanças nas lavouras de cacau causadas por M.
perniciosa dentre tais mudanças, o estabelecimento de novas atividades
agropecuárias, as quais acarretaram diminuição da fauna e flora da região em
conseqüência da derrubada das árvores da Mata Atlântica contribuíram para
mudanças no comportamento do vetor da Leishmania sp e de seus reservatórios.
Este fato gerou um aumento significativo na ocorrência da Leishmaniose
tegumentar humana e de animais domésticos na região, que já era endêmica para
a infecção (MARIANO, 2000).

Os nossos achados são de grande importância e abrem várias linhas de
pesquisa referente à interação de esporos de T. stromaticum com o sistema
imune inato e adaptativo. Assim, devido a prevalência elevada de leishmaniose na
região sul da Bahia e de acordo com o conhecimento da importância da resposta
imune inata e o direcionamento da resposta adaptativa para um perfil Th1 no
controle de protozoários do gênero Leishmania, torna-se de extrema importância
e foco de investigação o possível potencial imunossupressor apresentado por
esporos de T. stromaticum. A exposição a esporos desse fungo poderá por um
lado desencadear mecanismos imuno-regulatórios das respostas Th1, levando a
exacerbação de infecções intracelulares, e por outro poderá estar envolvido na
minimização de hipersensibilidades dependentes de resposta Th2.
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Fig. 14: Lesão causada por Leishmania major em animais que inalaram ou
não esporos de T. stromaticum. Após inalação semanal de esporos do fungo,
animais foram inoculados com formas amastigotas de L. major. Medidas
semanais das patas foram realizadas e o grupo controle – que inalou solução
PBS 1X – foi comparado com o grupo teste. Onde as barras representam o desvio
padrão.

6. CONCLUSÕES

Podemos concluir que os esporos de Trichoderma stromaticum:
•

na ausência de adjuvantes e inoculados via nasal não têm ação alergênica;

•

apresentam ação sistêmica, mesmo quando inalado, inibindo a produção
de IL-10 por células do baço;

•

inibem os mecanismos microbicidas de produção de ROS e de NO em
neutrófilos e macrófagos, respectivamente.

•

A inibição da produção de ROS em neutrófilos sugere uma possível
correlação com a inibição dos níveis de expressão do gene para dectina-1.

•

A inibição da produção de NO por macrófagos é reflexo da inibição da
expressão de iNOS. Entretanto, parece que a inibição de TLR4 não esta
diretamente relacionada à inibição de iNOS;

•

Os esporos de T. stromaticum modulam in vitro os mecanismos protetores
de camundongos resistentes ao protozoário Leishmania major induzindo a
suscetibilidade dos animais.
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