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 Purpureocillium lilacinum é atualmente reconhecido como um fungo emergente 
oportunista, causador da hialohifomicose podendo acometer adultos e crianças, 
principalmente imunossuprimidos. A doença se apresenta, na maioria dos casos 
clínicos, como forma subcutânea nodular, tanto em imunocompetentes, como em 
imunossuprimidos. Praticamente não há dados disponíveis sobre os mecanismos 
celulares e imunológicos relacionados com essa interação patógeno-hospedeiro. 
Neste estudo, foram utilizados três isolados distintos de P. lilacinum, obtidos a 
partir de casos clínicos humanos, que interagiram, in vitro, com macrófagos de 
camundongos transgênicos (iNOS-KO). Os conídios de P. lilacinum foram 
purificados e incubados com macrófagos peritoneais desses camundongos em 
diferentes tempos a uma razão de 2:1 (conídio:macrófago). Após a infecção, as 
células foram coradas com "Wright-Giemsa" visualizadas por microscopia óptica e 
marcadas com marcadores de superfície e analisada por citometria de fluxo. Após 
12 horas de incubação, foram visualizados tubos germinativos fúngicos, sugerindo 
metabolismo ativo do patógeno, bem como o desenvolvimento de hifas septadas, 
ramificadas dentro dos macrófagos. Em última análise, às 24 horas, os 
macrófagos foram completamente destruídos. Diferentes resultados em relação à 
interação e velocidade de destruição dos macrófagos foram encontrados entre as 
três cepas utilizadas. Foi observado um aumento na expressão da dupla 
marcação CD18/CD38. Os resultados aqui mostrados nos permitem concluir que 
o fungo P. lilacinum é capaz de infectar e destruir macrófagos, primeiras células 
de defesa a interagir com o patógeno, nos camundongos deficientes do gene 
iNOS. Entretanto, estudos realizados por nosso grupo descreveram que 
macrófagos de camundongos do tipo selvagem também foram destruídos por 
esse fungo, demonstrando a capacidade patogênica do mesmo. Estudos 
adicionais deverão correlacionar esses dados com resultados in vivo para 
compará-los a outros parâmetros imunológicos. 
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