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1 In t r o d u ç ã o

1.1 PRINCIPAL COMPLEXO DE HISTOCOMPATIBILIDADE

O Principal Complexo de Histocompatibilidade (PCH) se 
define como um sistema de lo dl gênicos intimamente ligados 
(VAN ROOD d£ dl., 1958; VAN ROOD & VAN LEEUWEN, 1963; PAYNE 
& ROLFS, 1958, PAYNE d£ dl., 1964; DAUSSET d£ dl., 1965; 
CEPPELINI d£ dl., 1967; KISSMEYER-NIELSEN d£ dl., 1968; 
SANDBERG d£ dl., 1970),.que são responsáveis pela produção de 
antígenos de superfície celular. Os produtos dessa região 
genética (PCH) foram primeiramente conhecidos por seu 
importante papel na rejeição alogrãfica (GORER, 1936).

Muitos mamíferos que têm sido objeto de investigação 
sistemática apresentam um PCH homólogo. Na espécie humana, 
essa região genética denominou-se Complexo HLA (H = humano;
L = leucócitos; A =o primeiro lodUA descrito) (WHO IUIS 
TERMINOLOGY COMMITTEE, 1975).

O Complexo HLA contêm genes que controlam não só os 
principais antígenos de transplante. Seus produtos moleculares 
desempenham um papel biológico fundamental no controle da 
resposta imune a antígenos timo-dependentes e no controle da 
suscetibilidade genética a um grande numero de doenças (MUNRO 
& BRIGHT, 1976). Associações significantes entre certas 
doenças e componentes do Complexo HLA (BREWERTON e-t dl.,
1973) têm sido descritas. Evidências se somam mostrando que



genes do Complexo HLA podem possuir uma notável relação na 
suscetibilidade a doenças (DAUSSET & SVEJGAARD, 1977).

0 Complexo HLA situa-se no braço menor do cromossomo 
numero 6, na região 6p2100 - 6pter (LAMM dt aZ., 1974;
FRANCKE & PELLEGRINO, 1977; POLACEK dt dl., 1983). Num 
intervalo de aproximadamente 2 centimorgans localizam-se os 
Zoct gênicos (Fig. 1) que codificam os antígenos das 
diferentes séries HLA-A, B, C e  D/DR (BODMER & BODMER, 1978; 
BODMER, 1981). Na região HLA-D/DR já foram identificados 
mais dois Zoct: HLA-DC e HLA-BR. Também faz parte do sistema 
HLA o Zoculò HLA-SB, responsável por uma série segregante de 
antígenos de células B e que estimulam respostas alogênicas 
proliferativas secundárias e respostas citotõxicas (SHAW dt 
aZ., 1980). Além disso, situam-se na região HLA os Zoc.t que 
codificam componentes do sistema complemento: C2, C4 e Bf 
(FU dt aZ. , 1974; RITTNER dt clZ. , 1975). O'NEILL dt dZ. (1978) 
demonstraram em uma série de experimentos que os antígenos 
correspondentes aos sistemas sanguíneos eritrocitãrios 
Rogers e Chido seriam provavelmente idênticos aos dois 
diferentes tipos do quarto componente (C4) do complemento 
C4A e C4B, respectivamente. Como não existe relação alélica 
entre os genes Rogers e Chidó, existem provavelmente dois 
diferentes genes C4 na região HLA.

O Complexo HLA se caracteriza por seu extremo 
polimorfismo. Cada um dos seus Zoct possui múltiplos alelos, 
que se expressam codominantemente. A maioria desses alelos 
ocorre com freqüência entre 1% e 10-15% e, como outros 
marcadores genéticos polimõrficos, a freqüência de cada 
antígeno caracteriza o grupo étnico considerado (BODMER dt
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Fig. 1. Localizaçao dos toei HLA no braço menor do cromossomo 6. (Modificação de RYDER et al. , 1981.)
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a£., 1972; PAYNE <Lt a.1. , 1975). Essa variabilidade na 
freqüência dos diversos alelos nos diferentes grupos étnicos 
deve ser considerada quando dà escolha de indivíduos-controle 
para estudos populacionais relacionados ao Complexo HLA.

Outro aspecto observado refere-se â tendência de 
certos alelos de loc.1 diferentes ocorrerem juntos numa 
freqüência muito maior do que o esperado, considerando-se 
suas freqüências independentes. Essa tendência denomina-se 
"desequilíbrio de ligação". É um fenômeno generalizado no 
sistema HLA.

Se dois genes, em dois ZocÁ. ligados, estão em 
equilíbrio de ligação, isto é, se não existe associação entre 
eles, a freqüência de sua ocorrência juntos num mesmo 
cromossomo deve ser o produto de suas freqüências gênicas.

üm dos exemplos mais conhecidos de "desequilíbrio de 
ligação" no sistema HLA diz respeito ao haplõtipo* Al, B8. 
Essa associação a nível haplotípico reflete-se numa forte 
associação entre os antígenos A1 e B8 a nível populacional.

Em populações caucasõides, a freqüência de indivíduos 
que apresentam os antígenos Al, B8 é da ordem de 17%. Se não 
existisse associação entre esses alelos, a freqüência desses 
indivíduos seria o produto das freqüências dos antígenos Al 
(38%) e de B8 (21%), isto ê, 6,5% atingindo um percentual . 
muito aquém daquele observado nessas populações.

Os produtos do PCH podem ser agrupados em três 
classes de produtos gênicos identificáveis (RYDER zt a.Z. ,
1981). Tal divisão fundamentou-se em características

*Haplotipos são alelos que tendem a transmitir-se em bloco devido a 
estreita ligaçao dos Zoei por eles ocupados. Esse padrão de herança 
pode ser alterado por recombinação, evento este pouco freqüente na 
região HLA, ou por mutação.



estruturais funcionais e distribuição tissular desses 
produtos. No Complexo HLA seriam:

19) antZgznoò dz cZcl&az li os produtos dos Zoei, HLA-A,
B e C/ que constituem um grupo de moléculas relacionadas 
quanto a propriedades químicas e funcionais. As especi- 
ficidades HLA-A, B e C são sorologicamente definidas (SD)

JL  ̂ ^por aloanti-soros geralmente obtidos em multiparas ou através 
de imunização planejada. Estão presentes na superfície de 
todas as células, com algumas exceções: tecidos embrioná
rios eritrõeitos (GOODFELLOW zt a.Z. , 1976) e certas linhagens 
de células como, por exemplo, a linhagem Daudi (ARCE-GOMEZ zt 
at., 1978). Estruturalmente são glicoproteínas compostas de 
uma cadeia leve (beta-2-microglobulina), de peso molecular 
de 12.000 daltons, ligadas não covalentemente a uma cadeia 
pesada de 45.000 daltons (CRESSWELL zt clZ. , 1973, 1974;
KRANGEL zt aZ., 1980), portadora dos determinantes alogênicos 
responsáveis pelo polimorfismo do sistema.

A beta-2-microglobulina ê controlada por vim Z ozvlò no 
cromossomo 15 (GOODFELLOW zt aZ., 1975) e parece ser constante 
na espécie humana. As moléculas polimõrficas HLA só são 
detectadas quando associadas a essa cadeia leve (ARCE-GOMEZ 
zt olZ. , 1978) .

Existem homologias estruturais entre as cadeias 
pesadas dos antígenos das séries HLA-A, B e C, reforçando a 
hipótese de que representam duplicações evolutivas de um gene 
ancestral (BODMER, 1972; BODMER & THOMSON, 1977; BODMER & 
BODMER, 1978);

*Anti-soros obtidos por aloimunização, ou seja, pela introdução de células 
histoincompatíveis em indivíduos da mesma espécie mas que diferem genetica
mente com relaçao a determinação de seus antígenos de superfície celular.



29) arvtlge.noA de. cZcl&òz II: os antígenos HLA-D/DR,
estruturalmente diferentes dos anteriores, uma vez que não 
se encontram associados com beta-2-microglobulina. São glico- 
proteínas constituídas por duas cadeias: a cadeia a de peso 
molecular de 34.000 daltons, e a cadeia |3, de peso molecular 
de 29.000 daltons, esta última portadora do componente 
polimõrfico. Apresentam distribuição tecidual relativamente 
restrita (linfõcitos B e células fagocíticas mononucleadas).

Os antígenos HLA-D são identificados por técnica de 
cultura celular, sendo responsáveis pela reação proliferativa 
na cultura mista de linfõcitos (RCL) (BAIN & LOWESTEIN, 1964). 
Essa técnica relaciona-se ao estudo da reação alogênica que 
se observa quando células alogênicas (principalmente 
linfõcitos de indivíduos geneticamente distintos) são 
colocadas junto em cultura. Ambas se estimulam a dividir, 
determinando uma mútua proliferação e multiplicação celular, 
que pode ser medida pela incorporação de substâncias 
radioativas (timidina tritiada e carbono 14). Uma reação 
alogênica unilateral possível (BACH & VOYNOW, 1966), desde 
que se utilizem linfõcitos inativados (por irradiação ou 
agentes químicos) de indivíduos homozigotos para o Zocua 
HLA-D, permite estabelecer padrões de RCL. Esses padrões são 
definidos avaliando-se a resposta de uma população de 
linfõcitos diante do estímulo alogênico, isto é, linfõcitos 
de indivíduos homozigotos para o Zocua HLA-D. Assim, quando 
as células do indivíduo que se deseja tipar não proliferam 
quando submetidas a essa técnica, diz-se que ambos possuem o 
mesmo tipo de RCL, sendo, portanto, HLA-D idênticos.
Ocorrendo proliferação celular, tem-se indicação de que sejam



HLA-D diferentes. Os produtos HLA-D são também conhecidos 
como especificidades LD (definidas por linfõcitos).

A tentativa de detectar sorologicamente os produtos 
HLA-D conduziu â descoberta da quarta série sorolõgica do 
sistema, que foi denominada HLA-DR (relacionada ao tocai D). 
Isso porque se observou que existia uma estreita associação 
entre os antígenos HLA-DR, definidos sorologicamente, e os 
antígenos HLA-D, identificados pelo método de tipagem através 
de células homozigõticas HLA-D. A relação entre os produtos 
HLA-D, que controlam a reação na cultura mista de linfócitos, 
e os produtos HLA-DR detectados sorologicamente não está ainda 
bem esclarecida. Alguns investigadores acreditam ser HLA-D e 
DR um único tocui, o mesmo produto gênico, sendo detectado 
por procedimentos laboratoriais diferentes (SOLHEIM zt at., 
1977; VAN ROOD Zt at., 1975; BODMER & BODMER, 1978). Outros 
acreditam tratar-se de loci, independentes, porém muito 
prõximos, cujos alelos se encontram em forte desequilíbrio 
de ligação (SASPORTES Zt al., 1978; SUCIU-FOCA zt at., 1980);

39) pfiodutoi molzcutcOLZi dz ctaaz III: São incluídos nesta 
classe os produtos dos locl que controlam alguns dos compo
nentes do "sistema complemento": C2, C4 e Bf.

Define-se como "complemento" uma série de pelo menos 
dez diferentes fatores —  C.1, C2, C3, C4, C5 etc. —  presentes 
no soro. São proteínas produzidas por macrófagos e efetivam 
a função de muitos anticorpos.

O primeiro componente (Cl) do sistema complemento é 
ativado quando anticorpos reagem com seus antígenos 
correspondentes. Essa reação ativará seqüencialmente os



demais componentes do sistema, resultando em danos na 
membrana celular e lise da célula portadora do antígeno-alvo.

Ê um sistema complexo e pode ser ativado tanto pela 
"via clássica" —  ativação de Cl —  quanto pela "via alter
nativa" —  ativação de C3 e que envolve os fatores 
properdina.

O fator B (ou Bf) do complemento, da via alternativa 
de ativação, e C2, da via clássica, são ambos moléculas de 
cadeia simples, de peso molecular 117.000 e 100.000 
respectivamente. Apresentam homologia estrutural. Seus toei. 
estão intimamente ligados dentro da região HLA e devem ter-se 
originado de um gene ancestral comum por duplicação gênica i,n 
tandem.

O componente C4 do complemento provavelmente 
compreende dois isótopos C4F e C4S. Ambos são compostos por 
cadeias polipeptídicas triplas e codificadas por dois toei, 
intimamente ligados também na região HLA (RYDER et at.,1981).

Desde a definição do primeiro antlgeno leucocitário 
(DAUSSET, 1958), já foi definida cerca de uma centena de 
especificidades correspondendo às cinco séries de antigenos 
definidos dentro do sistema. Se a especificidade desses toei, 
está bem definida, ê designada por HLA-A, HLA-B., ..., 
seguindo-se um número arábico indicativo da especificidade: 
HLA-A 1, HLA-B7, ... Caso contrário, insere-se um "w" (woAÍ&fiop) 
entre a letra que designa o toeuò e o número que designa o 

antígeno: HLA-Bw22, ... As especificidades HLA-C, apesar de 

bem definidas, levam a notação "Cw", para que se diferenciem 

da nomenclatura utilizada na notação dos componentes do 

sistema complemento. Na Tabela 1 temos a lista das



TABELA 1. Especificidades HLA reconhecidas ate 1980.

HLA-A HLA-B HLA-C HLA-D HLA-DR

HLA-A1 HLA-B5 HLA-Cwl HLA-Dwl HLA-DR1
HLA-A2 HLA-B7 HLA-Cw2 HLA-Dw2 HLA-DR2
HLA-A3 HLA-B8 HLA-Cw3 HLA-Dw3 HLA-DR3
HLA-A9 HLA-B12 HLA-Cw4 HLA-Dw4 HLA-DR4
HLA-AIO HLA-B13 HLA-Cw5 HLA-Dw5 HLA-DR5
HLA-Ali HLA-B14 HLA-Cw6 HLA-Dw6 HLA-DRw6
HLA-Awl9 HLA-B15 HLA-Cw7 HLA-Dw7 HLA-DR7
HLA-Aw23(9) HLA-Bwl6 HLA-Cw8 HLA-Dw8 HLA-DRw8
HLA-Aw24(9) HLA-B17 HLA-Dw9 HLA-DRw9
HLA-A25(10) HLA-B18 HLA-Dwl0 HLA-DRwlO
HLA-A26(10) HLA-Bw21 HLA-Dwl1
HLA-A28 HLA-Bw22 HLA-Dwl2
HLA-A29 HLA-B27
HLA-Aw30 HLA-Bw35
HLA-Aw31 HLA-B37
HLA-Aw32 HLA-Bw38(wl6)
HLA-Aw33 HLA-Bw39(wl6)
HLA-Aw34 HLA-B40
HLA-Aw36 HLA-Bw41
HLA-Aw43 LA-Bw42

HLA-Bw44(12)
HLA-Bw45(12)
HLA-Bw46
HLA-Bw47
HLA-Bw48
HLA-Bw49(w21)
HLA-Bw50(w21)
HLA-Bw51(5)
HLA-Bw52(5)
HLA-Bw53
HLA-Bw54(w22)
HLA-Bw55(w22)
HLA-Bw56(w22)
HLA-Bw57(17)
HLA-Bw58(17)
HLA-Bw59
HLA-Bw60(40)
HLA-Bw61(40)
HLA-Bw62(15)
HLA-Bw63(15)
HLA-Bw4a
HLA-Bw6

FONTE: Histocompatibility Testing, 1980.



especificidades atualmente conhecidas. A letra maiúscula 
indicativa do toc.ua, seguida de um hífen (p.ex., HLA-A— ), 
indicara que o antígeno correspondente a esse alelo não foi 
detectado pelos anticorpos presentemente conhecidos ou 
disponíveis, recebendo a denominação de blank (WHO-IUIS 
TERMINOLOGY COMMITTEE, 1980).

A padronização de técnicas e a consolidação dos 
resultados referentes aos antígenos de histocompatibilidade 
têm sido possíveis através da realização de uioA.k.6 hopò 
internacionais. Nesses encontros, laboratórios de diferentes 
países participam, comparam resultados, trocam material e 
idéias, num esforço único, que só tem contribuído para 
acelerar o conhecimento nessa ãrea de pesquisa.

1.2 HLA E DOENÇAS

A descoberta de associação entre o principal sistema 
de histocompatibilidade de camundongos (H-2) e várias formas 
de leucemia induzida por vírus (LILLY zt at., 1964; LILLY, 
1971) e, ainda, a demonstração da existência de genes para 
a resposta imune (Ir), também ligados a esse mesmo sistema 
(McDEVITT & TYAN, 1968; McDEVITT & BENACERRAF, 1969; McDEVITT 
& CHINITZ, 1969; BENACERRAF & McDEVITT, 1972), foram um 
estímulo a favor da investigação de um componente genético na 
etiologia das diferentes doenças.

AMIEL (1967) constatou pela primeira vez a associação 
entre as especificidades HLA-B5, Bw35 e Bwl5 (originalmente 
designadas 4c) e a doença de Hodgkins. Ressalte-se a



importância do estudo de Amiel e dos muitos outros que se 
seguiram, buscando correlacionar diferentes doenças ou 
deficiências a antígenos leucocitãrios marcadores.

Nos últimos anos, um grande número de estudos 
evidenciam correlações estatísticas —  alguns com "força de 
associação" altamente significativa —  entre os antígenos do 
Complexo HLA e varias doenças. A associação mais signifi
cativa ê a que ocorre entre o antígeno B27 e a espondilite 
anquilosante (BREWERTON et ai.., 1973). Segundo esse autor, 
mais de 90% de pacientes caucasõides com essa doença possuíam 
o antígeno B27, enquanto apenas 5 a 9% dos controles 
apresentavam essa especificidade. A tipagem do B27 ê tão 
importante, que se tem tornado um diagnóstico auxiliar nos 
estágios iniciais da doença.

Muito embora o número de doenças associadas ao HLA 
cresça continuamente, são ainda insuficientes ou inconclusivos 
aqueles estudos que investigam associação entre HLA e doenças 
infecto-parasitãrias. A razão pode ser atribuída ao fato de 
se limitarem essas doenças a regiões tropicais e subtropicais 
ou estarem sob controle nos países onde os estudos de 
associação são predominantemente realizados.

Pela relevância que a paracoccidioidomicose (PCM) 
assume entre nós, como uma das mais graves micoses sistêmicas, 
foi escolhida como tema de nosso estudo. Através dele 
visamos determinar um componente genético na etiologia da 
PCM. '

Constituindo grave problema de patologia infecciosa 
também em vários países sul-americanos, vem sendo objeto de 
estudos que visam esclarecer interações do agente etiológico



PaAaaoccidiotdaò b^aòttian&tò com o hospedeiro. Têm sido 
investigados aspectos da bioquímica molecular, ultra-estrutura, 
modelos experimentais e também aspectos imunolõgicos e 
imunopatolõgicos da paracoccidioidomicose (DEL NEGRO e.t at. ,
1982).

Ao realizar inquéritos epidemiolõgicos em populações 
paulistas, LACAZ at ai. (1959) descrevem a PCM-infecção, "que 
seria a não-ocorrência de sintomas clínicos evidentes nos 
indivíduos que entraram em contato com o agente etiolõgico".
Ela poderia apenas ser identificada através de técnicas 
imunolõgicas que caracterizariam um quadro de infecção 
subclínica. A evolução direta das lesões iniciais ou a 
reativação de focos quiescentes apõs período de latência 
variável, somadas a sinais clínicos, laboratoriais e 
imunolõgicos, caracterizam o estabelecimento da PCM-doença.

Investigando aspectos da imunidade celular em 
pacientes paracoccidiõidicos, MUSATTI (1974) constatou um 
comprometimento, em diferentes graus, desse tipo de resposta 
imune. Nesse mesmo estudo tipou também leucócitos de 12 
pacientes para os seguintes antígenos HLA-A e B: A1, 2, 3,
9, w32 e B5, 7, 8, 12 e wl6. Essa pequena amostra de 
pacientes e, talvez, número insuficiente de antígenos 
investigados, não permitiu constatar qualquer associação.

GONZÃLEZ (1983, comunicação pessoal), analisando a 
freqüência de antígenos HLA em 29 pacientes paracoccidiõidicos, 
encontrou um aumento significativo da freqüência do antígeno 
HLA-B12, comparada com a de um grupo controle. Também 
RESTREPO at al. (1983), relacionando HLA e paracoccidioido-



n

micose, relatam uma maior freqüência dos antígenos HLA-A9 e 
HLA-B13 no grupo de pacientes.

1.3 PARACOCCIDIOIDOMICOSE

A paracoccidioidomicose é micose profunda, endêmica, 
amplamente disseminada na população rural brasileira. Essa 
denominação foi adotada em reunião de especialistas na cidade 
de Medellin, em 1971, em substituição a blastomicose 
brasileira ou blastomicose sul-americana. Caracterizada como 
infecção granulomatosa, geralmente de evolução crônica, 
apresenta grande variabilidade de manifestações clínicas. As 
formas pulmonares e cutâneo-mucosas são as manifestações 
clínicas mais freqüentes. Como conseqüência da própria 
fisiopatologia da. micose, pode assumir caráter progressivo e, 
por disseminação linfático-hematogênica, acometer qualquer 
órgão ou aparelho do organismo humano. Seu agente etiolõgico 
é o fungo ?(VUL(LOC.cÁÂÁ.oÁd<iÁ bnxu-üLíznòÁA (Splendore, 1912, citado 
por DEL NEGRO 2-t dl., 1982; ALMEIDA, 1930).

1.3.1 Histórico

O estabelecimento da PCM como entidade clínica se 
inicia com o trabalho do cientista brasileiro Adolpho Lutz, 
quando publica observações referentes ao isolamento e cultivo 
do fungo. Descreve alterações anãtomo-patolõgicas em dois 
pacientes portadores dessa infecção. Dessa forma, e pela 
primeira vez, LUTZ (1908) define uma nova entidade clínica.



Seguem-se as contribuições de Alfonso Splendore e 
Floriano Paulo de Almeida. Seus estudos clínicos e 
experimentais resultam na caracterização da sistemática do 
agente etiolõgico. Uniram-se, dessa forma, os nomes 
Splendore-Almeida: o primeiro como descobridor da espécie e 
o ultimo como reclassificador do fungo e autor de sua inclusão 
no novo gênero.

1.3.2 Epidemiologia

1.3.2.1 Distribuição geográfica
A PCM está restrita geograficamente à América Latina, 

com distribuição heterogênea nos diferentes países. Constitui 
sério problema de patologia infecciosa na Venezuela, Colômbia, 
Argentina, Uruguai e Brasil. Nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Paraná, em áreas onde predomina a 
atividade agrícola (MOTA, 1967; LONDERO & RAMOS, 1972), 
registra-se maior incidência e prevalência da doença. Esse 
fato pode estar relacionado à maior facilidade de diagnóstico 
nesses estados, em relação ao resto do País, como também a 
fatores climáticos e fisiogrãficos favoráveis ao fungo: áreas 
de clima tropical e subtropical situadas entre os paralelos 
23°N e 30°S, com temperaturas médias anuais entre 17°C e 
24°C, verões chuvosos e invernos moderados. 0 conhecimento
desses fatores, relevantes à manifestação da micose, não ê 
suficiente para que se possa determinar a extensão das áreas 
endêmicas. BORELLI (1964) introduz o conceito de "reservárea" 
e o distingue do conceito de área endêmica. "Reservárea" 
compreenderia as áreas de distribuição do fungo no estado



infectante, enquanto área endêmica diria respeito âs áreas de 
prevalência da doença, ou seja, a distribuição geográfica dos 
casos diagnosticados. Assim, por serem imprecisos os dados 
acerca da ecologia do P. bsiaôi&cenó-íò necessários a um melhor 
esclarecimento de seu biõtopo, pode-se, apenas aproximadamente, 
caracterizar as regiões endêmicas da paracoccidioidomicose.

1.3.2.2. Incidência
Dados obtidos de publicações independentes notificam 

ser a PCM mais freqüente na faixa etária compreendida entre 
29 e 40 anos. Manifesta-se mais comumente no homem do que na 
mulher, numa relação media de 15:1. Os trabalhadores rurais 
do sexo masculino constituem o principal grupo acometido pela 
PCM-doença. Essa incidência desproporcional poderia ser 
explicada pelo fato de o homem dedicar-se a atividades que o 
expõem maior numero de vezes ao contato com o agente 
etiolõgico. Na mulher, existiriam fatores hormonais (NICOL 
zt at., 1965) que a tornariam menos suscetível, somados ao 
fato de se resguardar mais do contágio pelas atividades que 
desempenha.

A incidência em crianças é baixa e apresenta certas 
peculiaridades (CASTRO & DEL NEGRO, 1976). A PCM ê doença 
rara na primeira e segunda infância e pouco freqüente desta 
até a puberdade. Com referência aos aspectos clínicos, a 
PCM infanto-juvenil é essencialmente linfática, afetando 
principalmente o sistema retículo endotelial: gânglios
linfáticos, baço, fígado, medula óssea e intestino delgado 
(placas de Peyer). Contrasta também com a doença no adulto,



uma vez que na criança não existe predominância de sexo em 
relação ao acometimento pela PCM.

Estudos epidemiolõgicos evidenciam certas carac
terísticas da PCM-infecção: mesma freqüência para ambos os 
sexos, maior incidência em indivíduos que trabalham em 
contato com a terra, maior positividade em populações de 
áreas endêmicas comparando-se com ãreas não endêmicas.

1.3.3 Agente etiolõgico

P. btvaj>4jLL2.n&4A ê um fungo dimõrfico, conhecendo-se 
apenas sua forma assexuada ou imperfeita. In vítuo, pode 
crescer sob a forma leveduriforme (L), quando incubado a 
37°C, e facilmente converter-se â forma micelial (M) se a 
temperatura descer a 22-23°C. Esse processo pode ser 
revertido e tudo indica ser a temperatura o único fator que 
interfere nesse dimorfismo (SAN-BLAS & SAN-BLAS, 1982).

Em sua fase parasitária apresenta aspectos carac
terísticos, estando geralmente na forma "L". Ê quando suas 
células adquirem aspecto arredondado, membrana dupla 
refringente, com ou sem gemulação, atingindo de 5 a 25 p  
no seu maior diâmetro. Na fáse micelial caracteriza-se por 
possuir hifas septadas que podem originar diferentes tipos de 
esporos sexuais. Entre esses dois extremos morfológicos, 
caracterizados pelas fases "L" e "M" (dimorfismo), existem 
formas intermediárias tanto em cultivo ■In vítfio como em 
tecidos infectados (CARBONELL & RODRIGUEZ, 1965).

A nível de organização celular, P. bMAÍLimA-U, ê célula 
eucariõtica. A microscopia eletrônica, associada a estudos



bioquímicos de seus componentes celulares, principalmente da 
parede celular, vem revelando dados interessantes sobre sua 
organização e composição química. Gioconda e Felipe SAN-BLAS 
(1977), baseando-se em estudos bioquímicos (KANETSUNA zt aí., 
1969; KANETSUNA & CARBONELL (1970), relacionaram a virulência 
do P. bhaòÁLL<LMÁJ> com a presença do polissacarídeo a-l-3-glucana 
na parede celular do fungo. É possível que na natureza 
ocorram variantes de P. bfiaÁÁJLi<Lni>ÁJ> com diferentes virulências. 
Dessa forma, uma série de fatores determinariam o tipo de 
evolução da doença: características intrínsecas do agente
infectante associadas a fatores predisponentes no indivíduo 
infectado —  idade, sexo, profissão, estado nutricional, 
deficiências imunolõgicas (MUSSATI, 1974) e, possivelmente, 
fatores genéticos.

1.3.4 Evolução clínica

Embora não se tenha ainda demonstrado, admite-se que 
o P. btúu>iLLQ.nÁÁJ> possa existir no solo como fungo filamentoso.
A via de penetração espontânea no organismo do hospedeiro se 
daria, segundo a maioria dos autores, pela inalação de formas 
infectantes do fungo. Dessa maneira, poderia ficar circuns
crito ao pulmão, determinando lesões primárias nesse õrgão. 
Posteriormente, por disseminação linfo-hematogênica, 
atingiria e se estabeleceria em outros locais do organismo.
Não se pode excluir a possibilidade de penetração transcutânea 
ou através de mucosas traumatizadas, com inoculação direta do 
fungo. Observações clinicas relatam a alta incidência de 
lesões pulmonares isoladas ou associadas a outros tipos de



lesão, evidenciando o pulmão como principal õrgão de 
instalação e disseminação da doença. Esta pode apresentar 
dois tipos de evolução:

• forma progressiva aguda, também conhecida como 
forma juvenil, por afetar especialmente pacientes com menos 
de 30 anos (GIRALDO dt al., 1976). Esta forma apresenta 
intenso comprometimento do sistema retículo endotelial e ê 
essencialmente linfática;

• forma progressiva crônica, apresenta um caráter 
mais localizado, com tendência a envolver progressivamente o 
órgão afetado. Os sinais clínicos ficam restritos a esse 
órgão ou sistema. A "forma progressiva crônica" afeta mais 
freqüentemente indivíduos com mais de 30 anos.

Atualmente, a classificação do quadro evolutivo da 
PCM-doença considera aspectos clínico-imunolõgicos, bem como 
aspectos de imunidade celular e humoral dos pacientes. Para 
o presente trabalho utilizamos a classificação clínica 
proposta por MOTTA & PUPPO (1936) e que se baseia na 
localização preferencial das lesões. Assim, ficam bem 
estabelecidas as formas:

• tdgumdYVÜViÇÂ, com lesões mucosas e/ou cutâneas;
• gangtionaJiu, que afetariam especialmente o sistema 

linfático;
• v/ZòceAaZá, com lesões localizadas nos diferentes 

órgãos: pulmões, baço, supra-renais, ossos e, menos 
freqüentemente, no intestino, rins, sistema nervoso central 
e genitais;



• mi&tiu, referindo-se aos casos que apresentassem 
comprometimento linfãtico-tegumentar e linfãtico-visceral.

A evolução clínica da paracoccidioidomicose, mani
festando-se sob a forma de infecção ou doença, sugere a 
existência de uma diversidade biológica da resposta ao agente 
etiolõgico. Esse fato justifica que se investigue a presença 
de um componente genético na etiologia da doença.

Para tanto, ê objetivo deste trabalho tipar pacientes 
paracoccidiõidicos para os antígenos HLA-A e HLA-B, buscando 
encontrar um provável componente genético interferindo no 
condicionamento da suscetibilidade ou resistência à 
paracoccidioidomicose.



2 Material e Métodos

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

O Estado do Paraná está dividido em 288 municípios, 
agrupados em 24 microrregiões (Fig. 2). 0 sistema de
microrregiões adotado pelo Conselho Nacional de Geografia 
refere-se a espaços geográficos que apresentam características 
comuns, tais como influência do meio sobre o homem, número de 
habitantes e atividades econômicas da população.

2.1.1 Pacientes

Cinqüenta e três pacientes paracoccidiôidicos foram 
tipados para os antígenos HLA-A e HLA-B.

No período de agosto de 1981 a março de 1983, esses 
indivíduos, provenientes de várias regiões do Estado do 
Paraná, foram encaminhados para unidades hospitalares em 
Curitiba. Quarenta e seis pacientes foram averiguados na 
Unidade de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná e sete no Sanatório Médico- 
Cirürgico do Portão.

0 diagnóstico clínico se fez através da anamnese e 
exames clínicos e radiográficos (quando necessários).
Sintomas clínicos somados ao conhecimento de hábitos,



MICR0RREG1ÕES HOMOGÊNEAS
(268) Curitiba *
(269) Litoral Paranaense
(270) Alto R ibeira
(271) Alto Rio Negro Paranaense
(272) Campos de Lapa

(273) Campos de Ponta Grossa
(274) Campos de Jaguaria iva
(275) São Mateus do Sul
(276) Colonial de Irati
(277) Alto Ivaí .
(278) Norte Velho de W enc^slau Braz

(279)
(280) 
(281) 
(282)
(283)
(284)
(285)
(286)
(287)
(288)
(289)
(290)
(291)

Norte Velho de Jacarezinho  
A lgodoeira de Assai 
Norte Novo de Londrina  
N orte Novo de M a rin g á '
N orte Novíssimo de P aranavaí* 
Norte Novo de A pucarana  
Norte Novíssimo de Um uaram a  
Cam po M ourão  
P itanga ;
Extrem o O este Paranaense  
Sudoeste Paranaense  
Campos de G uarapuava  
M édio Iguaçu

Fig. 2. Microrregioes do Estado do Paranã, segundo o Conselho Nacional de Geografia.



procedência e profissão forneceram elementos que conduziram 
â suspeita diagnõstica da doença, comprovada posteriormente 
por exame micolõgico apropriado. O diagnostico laboratorial 
é conclusivo quando se visualizam pelo exame microscópico de 
material colhido das lesões e fragmentos de biópsia formas 
parasitarias características do ?cJuicoc<úxlLoid2A bfuu>Ztízn&ÁJ>.

Somente aqueles pacientes com diagnóstico clínico 
e laboratorial de paracoccidioidomicose, sem outro processo 
infeccioso associado, foram incluídos na amostra a ser 
investigada com relação aos antígenos HLA-A e HLA-B.

Cada paciente foi entrevistado e dados relevantes 
para a realização deste estudo foram anotados em ficha 
apropriada (Apêndice 1). Esses dados referem-se a: grupo 
étnico, sexo, idade, local de residência, tempo de residência 
e profissão, entre outros.

2.1.2 Controles

A amostra-controle foi obtida dentre aqueles 
indivíduos que buscaram o posto central da Secretaria de 
Saúde do Estado do Paraná, no período de março de 1982 a 
abril de 1983, para obtenção da Carteira de Saúde. Somente 
incluímos na amostra aqueles indivíduos que, submetidos a 
exames médicos, foram considerados saudáveis. Desses 
indivíduos coletou-se sangue, bem como a sêrie de dados que 
constam da ficha no Apêndice I.

Para cada paciente escolheu-se um indivíduo controle, 
não relacionado, do mesmo grupo étnico, sexo e mesma faixa 
etária. As variáveis "local de residência", "tempo de



residência" e "profissão", importantes para a realização do 
presente estudo, também foram considerados. Assim, 
procurou-se parear paciente/controle provenientes, quando não 
do mesmo município, pelo menos do mais prõ ;imo dentro da 
mesma microrregião, cujas atividades profissionais também 
estivessem relacionadas.

2.2 METODOLOGIA SOROLÕGICA

2.2.1 Separação de linfõcitos

Amostras heparinizadas do sangue periférico (20 ml) 
foram coletadas dos pacientes e controles. Os linfõcitos 
foram isolados de acordo com o método descrito por BÕYUM 
(1968), que se resume basicamente no seguinte:

a) o sangue heparinizado é diluído em igual 
quantidade de solução tampão fosfatada (PBS) pH=7,6. A seguir 
ê passado através de uma coluna de algodão de nylon para um 
tubo de centrífuga contendo 2 ml de ficol-hypaque (F-H). O 
sangue deve permanecer sobre a camada de F-H; .

b) o tubo é centrifugado a 2.800 rpm (876 G) durante 
20 minutos);

c) os linfõcitos são removidos da interface entre o 
plasma e o F-H, com pipeta Pasteur, e colocados em tubo limpo. 
Adiciona-se PBS até completar o volume total do tubo e 
centrifuga-se a 1.500 rpm (251 G) durante 10 minutos;



d) descarta-se o sobrenadante, e os linfócitos que 
estão precipitados no fundo do tubo são ressuspensos em 1 ml 
de PBS e rotulados com di-acetato de fluorosceína (FDA);

e) ajusta-se a concentração de células em 2 x 106 
células/ml.

2.2.2 Teste de citotoxicidade:
tipagem e leitura dos resultados

Utilizou-se para a tipagem celular a técnica de 
microlinfocitotoxicidade mediada por complemento, introduzida 
por TERASAKI & MCCLELLAND (1964) e revisada por TERASAKI zt 
at. (1978). Avaliou-se a atividade citotõxica dos anti-soros 
através da detecção de células lisadas, conforme a técnica da 
fluorocromasia, proposta por BODMER zt at. (1967).

Em placas Terasaki, dispensou-se a bateria de anti- 
soros que permitiam a detecção de nove especificidades HLA-A 
e 15 especificidades HLA-B. A seqüência de anti-soros na 
placa foi mapeada, elaborando-se, a partir dessa seqüência, 
uma ficha para registro dos resultados (Apêndice II). 
Adicionou-se cerca de 5^1 de õleo mineral a cada pocinho- 
teste, para prevenir a evaporação da pequena quantidade de 
anti-soro dispensada. Essas placas foram estocadas a -70°C 
para uso posterior.

Basicamente, o teste de microlinfocitotoxicidade 
consiste em adicionar às placas de tipagem, previamente 
carregadas com anti-soros, um microlitro da suspensão de 
linfócitos (cerca de 2.000 a 3.000 células). Essas placas 
foram incubadas à temperatura controlada de 22°C, durante



meia hora. Ao final desse período, 5 nl de complemento de 
coelho foram adicionados, incubando-se as placas por mais 
60 minutos.

Procedeu-se ã leitura em microscópio de fluorescência. 
As células vivas fluorescem verdes em conseqüência da adição 
de FDA. As células lisadas pela ação do complemento 
fluorescem vermelhas (pela adição, 10 minutos antes da 
leitura, de brometo de etídio). Registrou-se o resultado da 
leitura em fichas individuais, determinando-se a porcentagem 
de células mortas e atribuindo-se o seguinte escore:

Freqüência de morte celular (%) Escore

0-10 1
11-20 2
21-50 4
51-90 6
91-100 8

— 0

sendo 0 = leitura prejudicada devido a falha técnica, baixa 
viabilidade das células etc.; 1 = negativo; 2 = negativo 
duvidoso; 4 = positivo duvidoso; 6 = positivo; 8 = fortemente 
positivo.

2.2.3 Complemento utilizado nas tipagens

O complemento utilizado nas tipagens foi preparado 
em nosso laboratório. O requisito básico era obter complemento 
de boa qualidade, não tóxico. Dessa forma, coletaram-se 
amostras de sangue de coelhos jovens, através de incisão



transversal na veia marginal da orelha. Essas amostras foram 
incubadas em banho-maria a 37°C durante 15 minutos e 
posteriormente colocadas em geladeira. O soro obtido foi 
centrifugado (a 4°C) a 1.800 rpm (362 G) durante 20 minutos. 
Testou-se a toxicidade e titulação do soro de cada coelho em 
linfõcitos de indivíduos normais. Após esse teste preliminar, 
os coelhos foram novamente sangrados por punção cardíaca. 
Fez-se um pool de soros, os quais foram congelados em 
nitrogênio líquido, em alíquotas de 1,5 ml, para uso 
posterior.

2.2.4 Anti-soros utilizados

Na definição das especificidades HLA-A e HLA-B, todos 
os indivíduos foram tipados com a mesma bateria de anti-soros 
fornecidos pelo National Institute of Health (NIH). Dessa 
forma procuramos evitar distorções que pudessem ser 
atribuídas â heterogeneidade sorológica. Esses anti-soros 
permitiam a detecção de nove especificidades HLA-A: A1, 2,
3, 9, 19, 11, wl9, 28 e w36. Com relação ao locuA HLA-B, 
testamos para: B5, 7, 8, 12, 13, 14, wl6, 17, w21, w22, 27,
w35, 40, w42, w53 (Apêndice 2).

2.3 METODOLOGIA ESTATÍSTICA

Estatisticamente, a nível populacional, uma 
associação é descrita na forma de uma tabela de contingência 
2x2 para cada antígeno HLA-A e HLA-B testado, comparando-se



dessa forma suas freqüências entre pacientes e controles.
Para cada antígeno testado montou-se uma tabela de 

contingência 2 x 2  (ver exemplo no Apêndice 3). A natureza 
descontínua das comparações permitiu-nos calcular, através do 
texte x2/ a ocorrência de desvios estatisticamente 
significativos nas freqüências fenotípicas comparadas.

A freqüência gênica (p) foi estimada de acordo com 
MATTIUZ 2.t aZ. (1970) , através da fórmula p = 1 - V  1 - F , 
onde F ê a freqüência do antígeno na população investigada, 
admitindo-se o equilíbrio Hardy-Weinberg. O desvio padrão 
da freqüência gênica foi calculado pela fórmula sd =>/p/2N 
(PICKBOURNE <Lt aZ. , 1977), onde p representa a freqüência 
gênica e N o número total de indivíduos.



3 Re s u l t a d o s

3.1 DISTRIBUIÇÃO RACIAL, OCUPACIONAL E 
GEOGRÁFICA DE PACIENTES E CONTROLES

Na Tabela 2 estão caracterizados os grupos de 
pacientes e controles classificados quanto à sua composição 
racial. A nossa amostra compõe-se predominantemente, de 
indivíduos caucasõides (84,9%), seguindo-se mulatos e 
caboclos,* com freqüências de 11,3 e 3,8%, respectivamente.

TABELÀ 2. Distribuição de pacientes e controles por grupo racial.

GRUPO
RACIAL

PACIENTES(N = 53) CONTROLES(N = 67)
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total
N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 %

Caucasõides 40 75,5 5 9,4 45 84,9 51 76,1 5 7,5 56 83,6
Mulatos 4 7,5 2 3,8 6 11,3 7 10,4 2 3,0 9 13,4
Caboclos 2 3,8 - - 2 3,8 2 3,0 - - 2 3,0
TOTAL 46 86,8 7 13,2 53 100,0 60 89,5 7 10,5 67 100,0

JL ^  . ||Os indivíduos classificados como caboclos sao aqueles ccm 
pelo menos um ascendente indígena.



A Tabela 3 refere-se âs atividades profissionais dos 
pacientes investigados, bem como de seus controles. Em nossa 
amostra, os lavradores constituem o principal grupo acometido 
pela PCM (84,9%), comparando-se com as demais profissões (15,1%).

TABELA 3. Distribuição do pacientes e controles por grupo ocupacional.

PROFISSÃO

PACIENTES (N = 53) CONTROLES (N = 67)
Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total
N9 % N9 % N? % N9 % N9 % N9 %

Lavrador 42 79,2 3 5,7 45 84,9 52 77,6 2 3,0 54 80,6
Pescador 1 1,9 - - 1 1,9 - - - - - -
Tratorista 1 1,9 - - 1 1,9 1 1,5 - - 1 1,5
Mecânico 1 1,9 - - 1 1,9 2 3,0 - - 2 3,0
Pedreiro 1 1,9 - - 1 1,9 1 1,5 - - 1 1,5
Do lar - - 4 7,5 4 7,5 - - 5 7,5 5 7,5
Outras - - - - - - 4 5,9 - - 4 5,9
TOTAL 46 86,8 7 13,2 53 :1.00,0 60 89,5 7 10,5 67 :L00,0

Na Fig. 3 procuramos caracterizar as microrregiões 
de procedência dos pacientes. Nota-se que regiões do Extremo 
Oeste, Sudoeste e Sudeste do Estado e as regiões próximas a 
Curitiba contribuem com um maior percentual de indivíduos
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paracoccidiõidicos, conforme relacionamos a seguir: Extremo 
Oeste Paranaense, 13%; Sudoeste Paranaense e Alto Rio Negro 
Paranaense, 11,5% e Microrregião de Curitiba, 10%.

3.2 COMPARAÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS DOS ANTlGENOS 
HLA-A E HLA-B EM PACIENTES E CONTROLES

A tipagem HLA-A e HLA-B de 53 pacientes e 67 controles 
apresentou os resultados relacionados nas Tabelas 4 e 5.
Nestas tabelas referimo-nos também à distribuição comparativa 
das freqüências fenotlpicas detectadas entre o grupo de pacientes 
e o grupo controle. Através desses dados estimamos a 
freqüência de bZank. O elevado valor desta última indica 
que nem todas as especificidades destes Zoe*, foram definidas.

TABELA 4. Distribuição comparativa das especificidades HLA-A entre 
pacientes paracoccidiõidicos e controles

ANTlGENOS
HLA

PACIENTES (N = 53) CONTROLES (N = 67)

N9
Absoluto

Freqüencia
Fenotípica

Freqüencia
Genica

N9
Absoluto

Freqüencia
Fenotípica

Freqüencia
Genica

HLA-A1 11 0,208 0,11Q±0,032 11 0,164 0,086+0,025
A2 24 0,453 0,260±0,050 36 0,537 0,320±0,049
A3 14 0,264 0,142+0,037 12 0,179 0,094+0,026
A9 10 0,189 0,099±0,042 18 0,269 0,145±0,033
AIO 6 0,113 0,058±0,031 10 0,149 0,078±0,024
Ali 2 0,038 0,019±0,013 1 0,015 0,007±0,007

Awl9 2 0,038 0,019±0,013 7 0,104 0,054±0,020
A28 10 0,189 0,099±0,031 9 0,134 0,070±0,023

Aw36 2 0,038 . 0,019±0,013 3 0,045 0,023±0,013
Blank 0,175 0,123



TABELA 5. Distribuição comparativa das especificidades HLA-B entre pa
cientes paracoccidioidicos e controles.

ANTlGENOS
HLA

PACIENTES (N “ 53) CONTROLES (N -67)
X*N9

Absoluto
FreqUencia
Fenotlpica

FreqUencia
Gênica

N9
Absoluto

FreqUencia
Fenotlpica

FreqUencia
Genica

HLÁ-B5 3 0,057 0,029*0,017 6 0,090 0,046*0,019
B7 5 0,094 0,048*0,021 11 0,164 0,086*0,025
B8 7 0,132 0,068*0,025 5 0,075 0,038*0,017
B12 11 0,208 0,110*0,032 28 0,418 0,237*0,042 5,969*
B13 2 0,038 0,019*0,013 2 0,030 0,015*0,011
B14 7 0,132 0,068*0,025 5 0,075 0,038*0,017
B15 1 0,019 0,009*0,009 1 0,015 0,007*0,007
B16 2 0,038 0,019*0,013 2 . 0,030 0,015*0,011
B17 3 0,057 0,029*0,017 5 0,075 0,038*0,017
B21 6 0,113 . 0,058*0,023 2 0,030 0,015*0,011
B22 2 0,038 0,019*0,013 1 0,015 0,007*0,007
B27 1 0,019 0,009*0,009 1 0,015 0,007*0,007
B35 7 0,132 0,068*0,025 8 0,119 0,062*0,022
B40 15 0,283 0,153*0,038 7 0,104 0,054*0,020 6,300*
B42 1 0,019 0,009*0,009 1 0,015 0,007*0,007
B51 4 0,075 0,038*0,019 5 0,075 0,038*0,017
B53

Blank
5 0,094 0,048±0,021

0,199
3 0,045 0,023*0,013

0,267

* P < 0,02.

A análise estatística dos dados não corrigidos 
relacionados na Tabela 5 demonstra uma maior incidência do 
antígeno B40 no grupo de pacientes. No grupo de indivíduos- 
controle nota-se um aumento estatisticamente significativo 
do antígeno B12. Comparando a freqüência de B40 nos dois 
grupos, constatamos que se encontra aumentada cerca de três 
vezes (28,3% x 10,4%) entre os pacientes. Com referência aos 
outros antígenos HLA-A e HLA-B testados, constatamos que se 
distribuem igualmente entre pacientes e controles.



4 D i s c u s s ã o

4.1 DISTRIBUIÇÃO RACIAL, OCUPACIONAL E 
GEOGRÁFICA DE PACIENTES E CONTROLES

Tratando-se de estudo que busca correlacionar HLA e 
doença, alguns critérios metodológicos foram considerados 
(SVEJGAARD & RYDER, 1977) a fim de evitar distorções e erros 
de interpretação nas associações investigadas.

Uma das características do complexo HLA refere-se â 
variação na freqüência de vários antígenos entre as 
diferentes populações. Muitos desses antígenos são 
peculiares a certos grupos raciais, e.g. o antígeno Al, que 
caracteriza populações caucasõides (IVASKOVA, 1980) e Bw42, 
restrito quase que exclusivamente a indivíduos negros de 
origem africana (JOHNSON, 1980). Essa variabilidade étnica 
ê uma importante consideração quando se selecionam controles 
adequados para qualquer estudo populacional relacionado ao 
sistema HLA. Dessa forma, utilizamo-nos de um critério de 
pareamento, onde o indivíduo controle escolhido deveria 
apresentar referências com características muito semelhantes 
àquelas do paciente (Tabs.2 e3). O grupo étnico foi um dado 
prioritário na escolha dos indivíduos-controle. Pareamos 
para cada paciente um controle saudável cujas características 
raciais se assemelhassem. Por exemplo, para um paciente



branco de ascendência polonesa, era escolhido um controle 
que apresentasse os mesmos referenciais étnicos.

0 pareamento dos outros itens contidos na ficha 
individual do paciente— sexo, idade, atividade profissional, 
local e tempo de residência —  nos permitiu incluir em nossa 
amostra controles normais que estiveram expostos a condições 
ambientais semelhantes às do paciente.

Cada paciente tinha um controle, de características 
semelhantes, residente no mesmo município ou na localidade 
mais próxima, dentro da mesma microrregião.

Em concordância com dados epidemiolõgicos referidos 
na literatura (LONDERO, 1982), também em nossa amostra os 
trabalhadores rurais constituem o principal grupo acometido 
pela PCM. A maior prevalência se verifica em indivíduos 
adultos do sexo masculino com relação média de 7:1, compa
rando-se com indivíduos adultos do sexo feminino. Como 
referido anteriormente, essa incidência diferencial é 
possivelmente explicada pelo fato de o homem dedicar-se a 
atividades que o expõem maior número de vezes ao contato com 
o agente etiolõgico. É possível que fatores biológicos de 
natureza hormonal, aliados ao fato de as mulheres se res
guardarem do contágio pelas atividades que desempenham, 
tornariam-na menos suscetível â infecção.

Constatamos que de microrregiões situadas no Oeste do 
Estado provieram maior número de pacientes (Fig.4),o mesmo 
ocorrendo em regiões ao Sul da Capital. É provável que indi
víduos doentes dessas regiões se tenham deslocado mais facil
mente ou fossem preferencialmente encaminhados para atendi
mento médico em Curitiba —  local onde foram averiguados.



Para que este estudo inicial se traduza em 
contribuição efetiva ã epidemiologia da paracoccidioido- 
micose no Paraná, ê necessário, em continuidade, que sejam 
investigados mais casos. Traçando a trajetória residencial 
e ocupacional desses novos pacientes e analisando os dados 
obtidos, poder-se-ao demarcar áreas onde fatores ecológicos 
e/ou físico-climãticos predisponham a um melhor desenvol
vimento do agente etiolõgico que determina a paracocci- 
dioidomicose, e talvez assim definir a "reservárea" do 
P. bH.<xt>ZZZzn&Zò no Estado do Paraná.

4.2 COMPARAÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS DOS ANTÍGENOS 
HLA-A E HLA-B EM PACIENTES E CONTROLES

A classificação diagnostica da doença investigada 
é um ponto a ser considerado. Isso acontece no sentido de 
evitar o fenômeno conhecido como "diluição" (SASAKUKI <Lt at., 
1977), que pode mascarar uma associação acaso existente, 
muito comum naquelas doenças que apresentam heterogeneidade 
clínica e sobreposição de sinais diagnósticos com fronteiras 
pouco definidas. Podemos citar o exemplo do dZabztzò meZLUuò. 
Enquanto considerado como uma única entidade clínica, não 
foi possível detectar-lhe qualquer associação com HLA. 
Somente quando o cLLabzte. meJLZÍtuò dependente de insulina foi 
considerado separadamente das alterações diabéticas não 
dependentes de insulina ê que se tornou evidente sua 
associação com HLA B8, Bwl5 e, mais recentemente, com 
HLA-DR4 (RYDER zt al., 1981).



A paracoccidioidomicose é doença de diagnóstico 
aparentemente evidente. Dados clínicos, imunológicos e radio- 
gráficos fornecem importantes elementos de valor diagnóstico. 
Somente a identificação de formas parasitárias do fungo em 
material obtido de lesões estabelece o diagnóstico conclusivo. 
Nossa precaução teve o sentido de selecionar indivíduos para- 
coccidiõidicos sem outro processo infeccioso associado. Dos 
53 pacientes (46 homens e 7 mulheres), 28 apresentavam a 
forma tQ.gu.mo.ntaK com lesões localizadas nas mucosas oral e 
laringofaringeana, três apresentavam comprometimento 
gangltonaK, 12 apresentavam a forma vtòc.o.H.at com lesões 
predominantemente pulmonares e dez pacientes apresentavam a 
forma mtòta, com comprometimento tegumento-linfático-visceral.

Nosso principal objetivo foi investigar a relação 
existente entre antígenos HLA-A e HLA-B e sua influência na 
suscetibilidade ou resistência ã paracoccidioidomicose. Uma 
associação significativa de qualquer entidade clínica com 
determinado marcador genético é evidência de que deve existir 
um componente genético em sua etiopatogênese. Não se pode, 
contudo, afirmar que aquele antígeno que se mostra 
significativamente associado a determinada doença seja seu 
fator etiológico. Por outro lado, poderia tratar-se de 
associação secundária, devido ao "desequilíbrio de ligação" 
entre alelos de um locu.6, que determinaria a suscetibilidade 
á doença e os alelos dos Zoat HLA investigados. Os antígenos 
HLA seriam, então, marcadores de toct gênicos, cujos



produtos ainda não detectados ê que confeririam susceti- 
bilidade ou resistência â doença relacionada.

A suscetibilidade à doença é uma definição clínica 
não totalmente explícita. Ela reflete, na maioria das 
vezes, uma somatória de fatores causais que se inter- 
relacionam. Deficiências nutricionais, condições epidemio- 
lógicas, condições básicas de higiene e fatores genéticos 
criariam condições predisponentes ao desenvolvimento da 
doença. Assim, a associação da suscetibilidade com certo 
marcador fenotípico ê raramente absoluta (ZINKERNAGEL & 
DOHERTY, 1977; BODMER, 1980). .

Nosso trabalho consistiu de um estudo a nível 
populacional, onde foram comparadas as freqüências 
fenotípicas dos antígenos HLA testados em um grupo de 
pacientes e seus respectivos controles. Tal abordagem 
informou-nos, estatisticamente, sobre a existência ou não r 
de associação entre o marcador e a doença investigada.

Ao comparar um número considerável de antígenos (no 
nosso caso, por exemplo, estudamos a associação de 15 dife
rentes alelos HLA-B com a paracoccidioidomicose), ê provável 
que um dentre eles mostre, ao acaso (P <0,05), uma 
diferença significativa em sua freqüência no grupo paciente, 
quando comparado com uma população controle.

SVEJGAARD & RYDER (1977) sugerem, para que esse tipo 
de problema seja contornado, multiplicar o valor de P obtido, 
pelo número de antígenos testados. Dessa forma, obtêm-se Pc, 
que é o valor corrigido de P, e assegura-se que os valores - 
da probabilidade não estejam elevados ao acaso para um ou 
outro dos antígenos investigados.



BRAUN (1979), referindo-se aos estudos da associação 
de 20 ou mais antígenos, estabelece que estes deveriam 
atingir um valor não corrigido de P, da ordem de P= 0,0005, 
para que pudessem ser significativos ao nível de 1%, quando 
corrigidos (Pc ) .

Com relação âs freqüências fenotípicas HLA-B 
comparadas sem correção, constatamos uma maior incidência 
do antígeno B40 entre pacientes e uma diminuição do antígeno 
B12 no mesmo grupo. Segundo SVEJGAARD & RYDER (1977), 
antígenos controlados por genes alêlicos pertencentes a 
mesma sêrie segregante comportam-se de uma maneira 
compensatória com relação a um possível acréscimo ou 
decréscimo em suas freqüências. A mudança de um antígeno 
numa direção causa mudança de outro(s) na direção oposta.
Os antígenos HLA-B40 e B12 pertencem â mesma sêrie segregante 
HLA-B e poderiam estar-se comportando de maneira semelhante. 
Em nossas observações, a probabilidade corrigida (IJ. <  0,3) 
não atingiu o valor de P para que se estabelecesse 
significância ao nível de 5%. Embora não nos tenha sido 
possível concluir claramente sobre a existência de associação 
entre os antígenos HLA e a suscetibilidade à paracoccidioido- 
micose, achamos importante ressaltar a comparação feita 
entre estes resultados e o de dois outros estudos semelhantes 
aos nossos.

Analisando a freqüência de antígenos HLA em pacientes 
paracoccidiõidicos, RESTREPO zt a.1. (1983) e GONZALEZ (1983,
comunicação pessoal) constataram aumento significativo de 
B13 e B12, respectivamente. Os nossos dados sugerem uma 
maior incidência do antígeno B40 no grupo paciente.



£ interessante lembrar gue esses três resultados que 
buscaram relacionar HLA e paracoccidioidomicose evidenciam 
a presença de antígenos gue possivelmente apresentam 
determinantes antigênicos em comum, uma vez que constituem 
um importante grupo de reação cruzada. Padrões de reativi- 
dade de antígenos HLA-B indicam que B40 e B13 estabelecem 
forte reação cruzada entre si, o mesmo ocorrendo entre B13 
e B12 (HISTOCOMPATIBILITY TESTING, 1980).

De outra forma-, a discordância observada nesses três 
estudos .poderia ser explicada pelas seguintes hipóteses:-..

1. Ocorrência de associação verdadeira entre o 
marcador HLA e o gene responsável pela suscetibilidade â 
paracoccidioidomicose. Esse gene poderia estar em 
"desequilíbrio de ligação" com B40 em nossa população, da 
mesma -forma que estaria com-B13 ou B12 nas outras populações., 
investigadas. .

2. Para detectar B40 utilizamos reagentes "mono- 
específicos"* que não apresentavam reações cruzadas com B13. 
Se os reagentes utilizados pelo grupo de Restrepo não 
distinguissem B40 de B13, ê provável que esse resultado 
ambíguo pudesse mascarar uma associação primária acaso 
existente com B40.

* 0 termo "monoespecífico" refere-se a anti-soros que parecem 
reagir operacionalmente com apenas uma especificidade antigênica.



5 Re s u m o e Co n c l u s ã o

Paracoccidioidomicose ê doença infecciosa, endêmica, 
amplamente disseminada na população rural. Seu agente 
etiolõgico ê o fungo Pa.A.acocaZdÁ.oZde.6 bn.OLitÁ.ZÁ.Q.n.&i.ò.
Objetivando a investigação de um componente genético na 
etiologia da PCM, foram tipados 53 pacientes, não relacionados, 
para os antígenos HLA-A e HLA-B. Para tanto, usamos uma bateria 
de 56 anti-soros cedidos pelo NIH (EUA), que permitiam a 
detecção de nove especificidades HLA-A e quinze especificidades 
HLA-B. Utilizamos para a tipagem celular a técnica de micro- 
linfocitotoxicidade (TERASAKI & MCCLELLAND, 1964), mediada 
por complemento.

O diagnóstico da doença foi estabelecido através de ' 
exames clinicos e laboratoriais.

O grupo controle consistiu de 67 indivíduos normais 
não relacionados, pareados com os pacientes com relação ao 
grupo étnico, sexo, região de procedência, tempo de habitação 
na região e atividades profissionais.

Nossos dados não corrigidos sugerem uma maior 
incidência do antígeno B40 entre pacientes e uma diminuição 
do antígeno B12 no mesmo grupo. As outras especificidades 
HLA-A e HLA-B testadas distribuem-se igualmente entre 
pacientes e controles. A relação existente entre a presença



(B40) ou ausência (B12) desses antígenos HLA no grupo 
paciente, sugerindo respectivamente aumento de suscetibilidade 
ou ausência de resistência â paracoccidioidomicose, necessita 
maior suporte de observações para que possa ser determinada.
A confirmação dessa provável associação dependeria de novos 
estudos, jã em andamento, envolvendo uma população mais 
ampla, que nos conduzam a resultados mais concludentes.
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. Apêndice 1

PROJETO HLA/PARACOCCIDIOIDOMI COSE

NOMERO DA FICHA.........

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

NOME:

CURITIBA 1981 
Col. nÇ

m

ENDEREÇO:............... . . . .

SEXO:................

GRUPO ÉTNICO:.  ..............

DATA DE NASC. (dia, mês, ano):.

LOCAL NASC.:.................. ..

LOCAL RES.:.................  . .

TEMPO RES. NA ÍREA:............

PROFISSÃO:.......................

INSTRUÇÃO:   . ,

DIAGNOSTICO:....................

O‘D
n
■m•CD
■mo

DOENÇA IGUAL NA FAMÎLIA (pais, irmãos, filhos)

DETALHE FAMILIAL DO INDIVÍDUO 

NATURALIDADE DOS GENITORES

PAI;

MAE:................................

CONS. ENTRE OS PAIS:..............

NOMERO DE IRMAOS VIVOS:...........

OROEM DE NASC. DO INDIVÍDUO:. . .

NOMERO DE FILHOS VIVOS:. .........

PARENTE HOSP. EM CURITIBA EM 1981: 

ENDEREÇO DE PARENTE IGUAL/ DOENTE:

O

•CD

’CD■CD■CD•D

AVER. DATA:
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A p ê n d i c e  3

DETECÇÃO DE ASSOCIAÇAO -  TABELA DE CONTINGÊNCIA 2 x 2  

A N T Í G E N O  BkO

N? DE I N D I V Í D U O S  

B*»0+ BkO- T o t a l

P a r a c o c c l d i ó i d i c o  1 5  3 8  5 3

C o n t r o l e  7 6 0  6 7

TOTAL 22 98 120
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