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RESUMO

A cromoblastomicose é uma micose subcutânea cosmopolita, em que o Brasil é o

segundo foco mundial da doença. O principal agente etiológico é o fungo melânico

Fonsecaea pedrosoi, a doença caracteriza-se clinicamente pela presença de placas verrucosas,

atingindo principalmente os membros inferiores de trabalhadores rurais. O diagnóstico

laboratorial é realizado através de exame micológico direto das lesões ou do pús ali

encontrado e a presença das células escleróticas no tecido confirma a suspeita clíncia. A

obtenção das formas teciduais de F. pedrosoi é conseguida com a utilização de meios

quimicamente definidos, somente após 12 a 45 dias necessitando ainda a adição de indutores

como o propanolol, quelantes de cálcio ou com a adição de íons. O trabalho aqui apresentado

objetiva primordialmente elaborar novos de meios de cultura que possuam a capacidade de

induzir a formação células escleróticas in vitro de maneira mais rápida e menos trabalhosa.

Foram selecionados dois extratos vegetais que receberam o nome genérico de Natural

Medium for Sclerotics Induction, e identificados pelas siglas NAMES-A e NAMES-B.

Observou-se a transformação de conídios em escleróticas após 48 horas em NAMES-A e em

10 dias, quando cultivados em NAMES-B, sem a necessidade de acréscimo de qualquer outra

substância. As características morfologicas das células obtidas são similares quando

comparadas às células observadas in vivo e em trabalhos anteriores de outros autores, sendo

estas características confirmadas por experimentos de fluorescência, coloração com Giemsa,

microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura.



8

1. INTRODUÇÃO

A cromoblastomicose é uma micose subcutânea com distribuição cosmopolita,

tendo sido descrita nas Américas, Europa, Ásia, Austrália, Oceania e África, causada

principalmente pelo fungo Fonsecaea pedrosoi (McGinnis M.R., 1983). Caracteriza-se por

apresentar aspectos clínicos variados, representados principalmente pela presença de placas

verrucosas, únicas ou múltiplas, de limites nítidos e bordos bem definidos, associadas a

nódulos que podem ulcerar. Estas úlceras podem tornar-se vegetantes, adquirindo aspecto

papilomatoso semelhante a couve-flor (Lacaz e cols, 1991). As lesões estão localizadas

principalmente nos membros inferiores, atingindo pessoas que têm contato com áreas de

floresta como agricultores, lavradores e madeireiros (Campbell I. apud Zaitz C., 1998).

A patologia tem alta endemicidade no Estado do Pará, que possui a segunda maior

prevalência no mundo, depois da República de Malgaxe (antiga República de Madagascar),

no continente africano. Entre os anos de 1942 e 1997 foram registrados em nosso estado 325

casos de cromoblastomicose (Silva J.P. e cols, 1999), e mais recentemente, entre anos de 2001

e 2003 foram cadastrados na Unidade de Referência e Treinamento em Dermatologia

Sanitária Dr. Marcello Candia (URE-Marcello Candia) mais de 40 casos novos de

cromoblastomicose.

O diagnóstico laboratorial é feito através do exame micológico direto, onde são

observadas células arredondadas de coloração acastanhada denominadas de células

escleróticas, corpos fumagóides ou células muriformes (Matsumoto T., 1984), podendo ser

observadas isoladamente ou em pequenos grumos a partir do raspado da lesão ou mesmo do

pús ali encontrado (Odd F.C. apud Matte e cols, 1997). As células escleróticas no tecido

apresentam divisão planária, caracterizada pela formação de septos em diferentes planos

celulares (Rippon, 1988).

Como não há um esquema terapêutico padrão no tratamento desta doença,

encontramos na literatura uma grande variedade deles, sendo descritos desde a exérese

cirúrgica até a crioterapia, ou a utilização de drogas como o itraconazol e a terbinafina,

empregadas com diferentes graus de sucesso em pequenos estudos, ressaltando-se que os

tratamentos são longos e dispendiosos (Esterre P. e cols, 1996 e Bonifaz A. e cols, 1997).

Os agentes de cromoblastomicose são agrupados em quatro principais gêneros, que

são Cladosporium, Phialophora, Exophiala (Arvind e cols, 1996; Barba-Gómez e cols, 1992)

e Fonsecaea, sendo este considerado o principal agente (Silva J.P. e cols, 1999). Em alguns

casos, podemos encontrar ainda o gênero Rhinocladiella (Arango M. e cols, 1998).
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O genêro Fonsecaea está inserido taxonomicamente na divisão Mastigomycota,

classe Hyphomycetes, onde estão agrupadas espécies pertencentes a duas outras classes:

Ascomycetes e Basydiomycetes que apresentam a parte sexuada do seu ciclo, muito rara,

desconhecida ou mesmo inexistente, sendo então os Hyphomycetes uma classificação

artificial que incorpora os estados anamórficos das Ascomycetes e Basidiomycetes.

A macroscopia da colônia de F. pedrosoi é aveludada de anverso escuro que vai

de verde oliva a negro, e reverso negro; apresentando uma conidiação do tipo holoblástica e

simpodial, onde os conídios são formados com tempos diferentes pelas células conidiogênicas

e não rompem a parede destas para exteriorizarem-se, sendo essa conidiação conhecida como

do tipo Cladosporium (de Hoog e cols, 2002).

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma importante ferramenta na

análise ultraestrutural do fungo, seja em modo parasitário, analisado logo após a preparação

do espécime retirado diretamente do tecido infectado ou após o cultivo do fungo em

laboratório. Apesar de bem estudados e caracterizados morfologicamente, os fungos

causadores de cromoblastomicose são ainda pouco conhecidos ultra-estruturalmente e

imunologicamente, principalmente quanto a sua forma parasitária, o que se deve

provavelmente a escassez de material clínico para o estudo nos países desenvolvidos, visto

que a grande maioria dos casos encontra-se em países em desenvolvimento como o Brasil

(Silva J.P. e cols, 1999).

Para maior segurança nas afirmações acerca da semelhança entre as estruturas das

células escleróticas obtidas in vivo e in vitro dos agentes de cromoblastomicose, a

microscopia eletrônica é utilizada, constituindo um importante recurso nas análises de

estruturas fúngicas específicas presentes no fungo em cultura ou tecido (Silva J.P. e cols,

2002).

Para o maior conhecimento da biologia do principal agente de cromoblastomicose,

F. pedrosoi, é de grande importância a indução in vitro das células escleróticas, o que é

dificultado pela demora na obtenção dessas células. O presente trabalho tem como objetivo

primordial elaborar novos de meios de cultura para a indução de células escleróticas do

principal agente causador da cromoblastomicose, o fungo melânico F. pedrosoi, de maneira

mais rápida e menos trabalhosa.
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2. METODOLOGIA

2.1.1. AMOSTRAS FÚNGICAS

A cepa de F. pedrosoi utilizada neste estudo foi cedida pelo Laboratório de

Dermato-Imunologia/UEPA/UFPA/MC, sendo obtida através do raspado de lesão verrucosa

localizada no membro inferior esquerdo de um dos pacientes (Fig. 01) atendidos na URE

Marcello Candia, estando devidamente identificada com base em dados clínicos e

laboratoriais, pela presença de células escleróticas (Fig. 02), macroscopia da colônia (Fig. 03)

e microscopia ótica através do microcultivo (Fig.04) das colônias (Riddel, 1950) e catalogada

no acervo da micoteca do referido laboratório sob a inscrição LDI-16.

2.1.2. CRITÉRIOS DE ESCOLHA PARA OS MEIOS

Para a escolha do material utilizado para a produção dos meios de cultura foram

considerados os seguintes aspectos: 1) Viabilidade de obtenção, 2) Regionalidade, 3) Custo

reduzido, 4) Facilidade técnica de manuseio e 5) Fornecimento dos nutrientes necessários.

Foram então selecionados dois extratos vegetais que receberam o nome genérico

de Natural Medium for Sclerotics Induction, e identificados pelas siglas NAMES-A e

NAMES-B (ambos em processo de solicitação de patente no Instituto Nacional de

Propriedade Intelectual - INPI).

2.1.3. PREPARO DOS MEIOS DE CULTURA

Com a seleção dos extratos concluída, inicou-se então o processo de escolha do

modo de obtenção de um caldo nutritivo e de transparência que permitisse o acompanhamento

dos experimentos com a utilização do microscópio invertido Coleman® modelo XDS-1.

Procedeu-se então da seguinte forma: 150g da biomassa “B” foi triturada, sem a necessidade

de acrescer água, enquanto que para a trituração da mesma massa da biomassa “A” foi

necessário acréscimo de 50ml de água destilada estéril; posteriormente, ambos foram diluídos

em 1:3 com agúa destilada estéril, homogeneizados e centrifugados a 4000RPM por 5

minutos; em seguida foram retirados os sobrenadantes, que foram filtrados em membrana de

0,22m e autoclavados a 120°C por 15 minutos. Para os experimentos foram separadas duas

alíquotas de cada um dos meios, uma a 2,6 e outra de pH 6,0, sendo que o NAMES-B já

possuía o pH natural de 2,6 e NAMES-A de 6,0.
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2.1.4. ISOLAMENTO E CONTAGEM DE CONIDIOS

A massa fúngica da superfície da colônia cultivada por 15 dias em Ágar-Batata foi

transferida para 10ml de água destilada estéril em tubo de ensaio com fundo cônico de 15ml

(TPP, Suiça) e agitada em vortex por 1 minuto para a separação das hifas e conidios, que em

seguida foram filtrados para outro tubo através de uma membrana de nylon, e centrifugados a

4000rpm por 5 minutos, tendo o volume reduzido à 1ml. Para a obtenção da concentração de

conídios/ml foi realizada contagem em câmara de Newbauer.

2.1.5. INDUÇÃO DE ESCLERÓTICAS

Utilizando placas descartáveis de 24 e 96 poços para cultivo celular (TPP, Suiça)

foram colocados os conidios isolados nos meios de cultura NAMES-A pH.2,6 e NAMES-B

pH.2,6, acrescidos e 100µl de solução de Cloranfenicol 50%, em um volute total de 2,0ml

mantidos a temperatura ambiente, por 48 e 240 horas respectivamente, mantendo em ambos, a

proporção de 3.000conídios/ml.

2.1.6. COLORAÇÃO COM GIEMSA

As células escleróticas obtidas nos meios de cultura foram aderidas em lamínula

recobertas com Poli-L-Lisina (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), fixadas em metanol durante 1

minuto, coradas com solução 5% de Giemsa diluída em água tamponada por 30 minutos e

montadas sobre uma lâmina de vidro.

2.1.7. FLUORESCÊNCIA PELO CALCOFLUOR

Uma alíquota de cada um dos meios contendo células escleróticas oriundas de

conídios, foi misturada na proporção de 1:1:1 com Calcofluor (Sigma-Aldrich, St. Louis,

USA) e KOH 20%, sendo em seguida colocada entre lâmina e lamínula, e observada em

1000X no microscópio de Fluorescência Nikon Eclipse E400.
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2.1.8. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Para análise ultraestrutural, as células escleróticas obtidas após o cultivo nos meios

NAMES-A e NAMES-B foram aspiradas dos poços, utilizando pipetas, colocadas em tubos

eppendorf de 0,6ml e centrifugadas a 1000RPM por 3 minutos, para a formação do pellet que

foi fixado por 2 horas a temperatura ambiente em uma solução contendo 2,5% de

glutaraldeido, 4% de paraformaldeido em tampão cacodilato 0,1M e pH7,2. Após esse

período, as células foram aderidas à uma lamínula préviamente recoberta com poli-L-lisina

(Sigma-Aldriesch, St. Loius-EUA), seguindo-se três lavagens no mesmo tampão, e a pós-

fixação com solução de OsO4 (Tetróxido de Ósmio) à 1%, 0,8% de Ferricianeto de potássio,

5mM CaCl2 em tampão Cacodilato 0,1M pH 7,2 à temperatura ambiente por uma hora. Após

este período, nova sequencia de lavagem no mesmo tampão, passando para a desidratação

com passagem em uma série de etanol em água a 20, 30, 50, 70, 90 e 100%, com tempo de 20

minutos para cada etapa e duas vezes de 20 minutos em etanol 100%, seguidas por um

processo de secagem por ponto critico de CO2 no equipamento EMITECH-K850. A seguir as

lâminas foram fixadas em suporte (stub) e recobertas com ouro no metalizador EMITECH-

K550 e observadas no microscópio eletrônico de varredura de alta resolução LEO1450VP.



13

3. RESULTADOS

Os conidios quando colocados em cultura em NAMES-A, a temperatura ambiente,

na proporção de 3000 conídios/ml, apresentaram após 24 horas um aumento significativo de

volume passando de, em média, 4µm para 10µm de diâmetro e, após 48 horas (Fig.05) em

cultura, foi observada a completa transformação dos conidios em células escleróticas

clássicas, com divisão planária e coloração acastanhada, o que se manteve por cerca de 10

dias (Fig.06), sem que houvesse a necessidade de renovação do meio, iniciando após esse

período a formação de hifas.

Em relação aos conidios em cultura de NAMES-B, conservando-se as mesmas

condições anteriores utilizadas para NAMES-A, a transformação em células escleróticas

ocorreu após 10 dias (Fig.07), não observando-se aumento significativo no volume dos

conídios nesse período. Entretanto, o modo como se dá essa transformação difere da cultura

em NAMES-A, visto que em NAMES-B parece haver uma abertura da parede com a

exteriorização de uma nova célula, que apresenta caracterísitcas morfológicas similares às

observadas nas células escleróticas obtidas em NAMES-A ou mesmo das escleróticas

observadas in vivo (Fig. 02). As escleróticas obtidas em NAMES-B mantém a estas

características por cerca de 30 dias (Fig.08), sem que haja a necessidade de renovação do

meio de cultura, iniciando-se após esse período a formação de hifas.

Para os experimentos de fluorescência, as células escleróticas cultivadas em

NAMES-A por 48 horas apresentaram a parte interna com coloração avermelhada, enquanto

as de NAMES-B a fluorescência é azulada e restrita à parede (Fig.09).

As células obtidas nos meios de cultura NAMES-A e NAMES-B, quando coradas

com Giemsa apresentaram uma coloração esverdeada com a parede e os septos bem definidos.

É interessante notar a presença de pequenas áreas escuras, algumas arredondadas, outras em

forma de meia lua, que representam os conídios que deram origem às escleróticas (Fig.10).

A microscopia eletrônica de varredura realizada demonstra que as células

escleróticas obtidas em NAMES-A (Fig.11), apresentam a divião planária por septação, de

forma similar as observadas em outros trabalhos (Fig.12) e das formas in vivo (Fig. 02).
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4. DISCUSSÃO

Os trabalhos iniciais para a indução das células escleróticas, como o realizado por

Ibrain-Granet (1985), eram baseados na utilização de técnicas trabalhosas, podendo ser

resumidamente assim descritos: uma cepa isolada era repicada para Caldo Sabouraud com pH

ajustado para 2,5 e colocadas em agitação constante a 20°C. Após 8 dias, o espécime era

transferido para outro frasco nas mesmas condições e após 21 dias o cultivo apresentava

células aredondadas denominadas pelo autor de yeast-like (Fig.13), que não apresentavam

septação das escleróticas observadas in vivo.

Alviano C. (1992) e Silva J.P. (2002), utilizando o meio de cultura Butterfield a

37ºC e em agitação constante, acrescido de propanolol, biotina e tiamina, obtiveram sucesso

na indução de células escleróticas a partir de hifas e conidios (Fig.14), após um período de 45

dias.

Mendoza L. (1993), utilizando também um meio de cultura composto de 30g de

glicose, 3g de NaNO3, 1g de K2HPO4, 0,5g MgSO4-7H2O, 0,01g FeSO4-7H2O, 0,265g de

NH4Cl e 0,003g de Tiamina, com o pH ajustado para 2,5 em 1L de água deionizada, obteve

sucesso no processo de transformação das hifas e conidios em células escleróticas após 21

dias, com a utilização de 0,1 mmol 1-1 Ca+2, obtendo também resultado similar com a

utilização de EGTA, 2 mmol 1-1, ambos cultivados a 25°C (Fig.15).

Comparativamente aos resultados dos trabalhos descritos acima, verificou-se a

redução do período necessário para a indução de escleróticas de 21 a 45 dias, para 10 dias

com a utilização de NAMES-B com o pH natural de 2,6 e para apenas 48 horas com o

NAMES-A com o pH ajustado para 2,6, sem a necessidade de adição de outros componentes

aos extratos. A diminuição do tempo de indução facilita e agiliza a obtenção de células

escleróticas em grande número, semelhantes as formas observadas nas lesões encontradas em

pacientes de cromoblastomicose.

Os testes de fluorescência e os resultados obtidos com a coloração de Giemsa

permitem avaliar a similaridade morfológica existente entre as escleróticas obtidas in vitro

com os meios NAMES-A e NAMES-B, com as observadas in vivo, principalmente no que se

refere a divisão planária e a formação da parede fúngica espessa, características de

cromoblastomicose.

Os resultados obtidos com a MEV, nos revelam a similaridade ultraestrutural entre

as células escleróticas cultivadas em NAMES-B, com as oriundas do meio Butterfield
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acrescido de propanolol, também pela presença da divisão planária e de septos bem evidentes,

assim como nas formas encontradas in vivo.
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5. CONCLUSÃO

Em razão dos resultados obtidos com o cultivo de F. pedrosoi nos novos meios de

cultura aqui apresentados, podemos concluir que: 1) O tempo de transformação de conídios

em células escleróticas foi reduzido de 21 a 45 dias para 48 horas com a utilização de

NAMES-A e para 10 dias com NAMES-B; 2) Os meios aqui apresentados reduzem a carga de

trabalhos técnicos e o custo operacional antes exigido pela adição de Propanolol, Biotina e

Tiamina, além de outros reagentes aos meios convencionais e; 3) A manutenção das formas

escleróticas obtidas se mantém até 10 e 30 dias em NAMES-A e NAMES-B respectivamente,

sem a necessidade de renovação do meio de cultura.
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ANEXO I
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Fig 01. Lesões de cromoblastomicose no paciente atendido na URE Marcello Candia, em
Marituba. Em A, verifica-se a presença de placas verrucosas, de limites nítidos e aspecto
geográfico. Em B observam-se nódulos elevados (seta), verrucosos e não ulcerados no
membro inferior esquerdo no paciente. Barras: A: 1cm, B: 2cm.

A

B
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Fig 02. Exame micológico Direto. Raspado de lesão clarificado com KOH 20%,
demonstrando as células escleróticas com divisão planária (seta) e coloração acastanhada,
características de Cromoblastomicose. Barra: 10µm.

Fig 03. Macroscopia da colônia de Fonsecaea pedrosoi. O cultivo do material obtido das
lesões do paciente em Micosel apresenta-se após 15 dias em cultivo com a superfície
aveludada e anverso escuro e coloração próxima ao verde-oliva. Barra: 1cm.
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Fig 04. Microcultivo de Fonsecaea pedrosoi. A colônia obtida foi cultivada em um bloco de
1x1cm de Ágar-Batata entre lâmina e lamínula. Após 15 dias verificou-se a presença de
conidiação holoblástica e simpodial característica do tipo Clasdosporium. Barra: 3µm.
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Fig 05. Células escleróticas obtidas através de cultivo em NAMES-A. As escleróticas
foram obtidas após 48 horas de cultivo em temperatura ambiente e pH 2,6, evidenciando
septos e a divisão planária (seta). Barra: 10µm.

Fig 06. Células escleróticas obtidas através de cultivo em NAMES-A. Após 10 dias de
cultivo em temperatura ambiente e pH 2,6, observa-se a presença de hifas originadas a partir
das escleróticas pré-existentes (seta). Barra: 10µm.
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Fig 07. Células escleróticas obtidas através de cultivo em NAMES-B. As escleróticas
foram obtidas após 10 dias de cultivo em temperatura ambiente e pH 2,6, evidenciando a
abertura da parede e a exteriorização das novas células (setas) que passam a apresentar septos
e divisão planária. Barra: 10µm.

Fig 08. Células escleróticas obtidas através de cultivo em NAMES-B. As escleróticas
foram obtidas após 10 dias de cultivo em temperatura ambiente e pH 2,6, originando hifas
(setas) após 30 dias. Barra 10µm.
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Fig 09. Ensaios de Fluorescência. A) Células escleróticas obtidas em NAMES-B, B) As
mesmas células submetidas a fluorescência pelo calcofluor. C) Células escleróticas obtidas
em NAMES-A, D) As mesmas células submetidas a fluorescência pelo calcofluor. Barra:
10µm.

Fig 10. Células Escleróticas obtidas a partir de conídios cultivados em NAMES-B,
Coradas com Giemsa. Após 10 dias em cultura, observa-se a presença de células escleróticas
com a septação clássica da divisão planária (seta vazada). As setas escuras identificam parte
dos conídios que originaram as escleróticas. Barra: 10µm.

C D

A B
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Fig 11. Microscopia Eletrônica de Varredura das células escleróticas obtidas a partir de
conídios cultivados em NAMES-A. Após 48 horas em cultura, verifica-se a presença de
células escleróticas com divisão planária (seta). Barra: 5µm.

Fig 12. Células escleróticas obtidas com 45 dias por Silva J.P. Observa-se a presença de
divisão planária clássica (Fonte: Silva J.P., 2002).
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Fig 13. Yeast-cells obtidas por Ibrainh-Granet O. Microscopia ótica de células
leveduriformes obtidas após 21 dias de cultivo (Fonte: Ibraihn-Granet O., 1985).

Fig 14. Células escleróticas obtidas por Silva J.P. Microscopia ótica de células escleróticas
obtidas após 45 dias de cultivo utilizando propanolol. As setas indicam os septos da divisão
planária (Fonte: Silva J P, 2002).

Fig 15. Células escleróticas obtidas por Mendoza L. Microscopia ótica de células
escleróticas obtidas após 21 dias de cultivo com quelantes de cálcio e concentrações diversas
de Ca+2 (Fonte: Mendoza L. 1993).


