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RESUMO 

As espécies do gênero Candida estão relacionadas com manifestações clínicas que 

podem caracterizar desde infecções superficiais até um acometimento sistêmico. 

Espécies não-albicans, são consideradas emergentes, sendo que Candida parapsilosis é 

o principal agente etiológico em várias casuísticas. A amplificação do gene Secondary 

Alcohol Dehydrogenase (SADH) e a análise dos fragmentos de restrição pela enzima de 

digestão BanI, permite a diferenciação de C. parapsilosis em um complexo de espécies 

formado pela C. parapsilosis sensu stricto, C. orthopsilosis e C. metapsilosis, que 

podem apresentar comportamentos diferentes de virulência e resposta aos antifúngicos. 

Deste modo, este trabalho se propõe a identificar as espécies pertencentes ao complexo 

C. parapsilosis, obtidas da micoteca do Laboratório de Micologia do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, usando métodos 

moleculares, bem como a caracterização dos fatores de virulência, e perfil de 

suscetibilidade in vitro a diferentes agentes antifúngicos. Para a distinção entre as 

espécies foi realizado a reação em cadeia da polimerase (PCR) seguido de digestão pela 

enzima de restrição BanI. Após a identificação de 87 isolados obtidos de sangue (54) e 

de unhas (33), foi realizada a determinação dos fatores de virulência como proteinases, 

esterase, fosfolipase, hemolisinas, aderência, formação de biofilme e fenômeno 

switching. O perfil de suscetibilidade a anfotericina B, fluconazol, itraconazol, 

voriconazol, posaconazol e caspofungina foi realizado usando-se o método de Etest®. 

Os resultados mostraram que C. parapsilosis sensu stricto é a mais frequente na nossa 

região (78), seguido de C. orthopsilosis (5) e C. metapsilosis (4). Não se verificou 

diferença entre o comportamento de virulência pelas três espécies, mas foi observado 

que há divergência na suscetibilidade aos agentes antifúngicos. Isolados de C. 

parapsilosis sensu stricto foram menos suscetíveis a anfotericina B, itraconazol e 

caspofungina quando comparados com os padrões de suscetibilidade de C. orthopsilosis 

e C. metapsilosis. Um percentual de 10,2% dos isolados de C. parapsilosis sensu stricto 

apresentaram-se não suscetíveis a caspofungina. Este trabalho relata pela primeira vez a 

identificação de espécies do complexo C. parapsilosis no estado de Goiás, Brasil, e 

mostra a importância de determinação de suscetibilidade antifúngica para uma terapia 

adequada.  
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ABSTRACT 

The Candida species are associated with clinical manifestations that can characterize 

from superficial infections up to systemic involvement. Non-albicans species are 

considered emerging, and Candida parapsilosis is the main etiological agent in several 

casuistics. The secondary alcohol dehydrogenase (SADH) gene amplification and 

restriction fragment analysis by enzyme digestion BanI allows differentiation of C. 

parapsilosis in a species complex formed by C. parapsilosis sensu stricto, C. 

orthopsilosis and C. metapsilosis that may present behaviors different virulence and 

response to antifungal agents. Thus, this study aims to identify the species of the C. 

parapsilosis complex, obtained from mycology collection of the Mycology Laboratory 

of the Institute of Tropical Pathology and Public Health, Federal University of Goiás, 

using molecular methods, as well as the characterization of factors virulence and in vitro 

susceptibility to different antifungal agents. For the distinction between the species, was 

performed a polymerase chain reaction followed by digestion with restriction enzyme 

BanI. After the identification of 87 isolates from blood (54) and nails (33), the 

determination of virulence factors such as proteases, esterase, phospholipase, 

hemolysins, adhesion, biofilm formation and switching phenomenon were performed. 

The profile of in vitro susceptibility to amphotericin B, fluconazole, itraconazole, 

voriconazole, posaconazole and caspofungin were performed using the Etest® method. 

The results showed that C. parapsilosis sensu stricto is the most common in our region 

(78), followed by C.orthopsilosis (5) C. metapsilosis (4). There was no difference 

between the behavior of virulence by the three species, but noted that there is 

divergence in the susceptibility to antifungal agents. Isolates of C. parapsilosis sensu 

stricto were less susceptible to amphotericin B, itraconazole and caspofungin compared 

with the susceptibility patterns of C. orthopsilosis and C. metapsilosis. A percentage of 

10.2% of the isolates of C. parapsilosis sensu stricto no were susceptible to 

caspofungin. This paper reports the first identification of species of the C. parapsilosis 

complex in the state of Goiás, Brazil, and shows the importance of determining 

antifungal susceptibility to appropriate therapy. 
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1. INTRODUÇÃO  

O gênero Candida engloba leveduras que estão relacionadas com infecções 

fúngicas oportunística denominadas candidíases, podendo acometer desde o tecido 

cutâneo, mucosas até órgãos internos (Giolo & Svidzinski 2010; Maccallum 2012; Silva 

et al. 2012; Kreusch & Karstaedt 2013; Mohammadi et al. 2013).  

Dentre as várias espécies de Candida, algumas são observadas com mais 

frequência, destacando-se Candida albicans. Nos últimos anos tem sido observada uma 

heterogeneidade com relação à distribuição dos agentes etiológicos da candidíase, 

demonstrando um aumento de outras espécies, sendo Candida parapsilosis, como a 

mais isolada em várias casuísticas estudadas (Passos et al. 2007; Trofa et al. 2008; 

Motta et al. 2010; Nucci et al. 2010; Bassetti et al. 2011; Binder & Lass-Flörl 2011; 

Cantón et al. 2011; Ataides et al. 2012; Dotis et al. 2012; Mohammadi et al. 2013; 

Nucci et al. 2013). 

A instalação da doença é influenciada pelos fatores predisponentes do 

hospedeiro e mecanismos de virulência expressados pelo fungo envolvido na infecção 

(Seneviratne et al. 2011; Bliss et al. 2012). Os fatores relacionados ao hospedeiro, como 

o rompimento da barreira tegumentar, imunocomprometimento e alteração da 

microbiota autóctone são considerados de grande importância para o desenvolvimento 

da candidíase (Passos et al. 2007; Rüping et al. 2008; Macêdo et al. 2009; Giolo & 

Svidzinski 2010; Silva 2010; Guzel et al. 2011; Silva et al. 2012). A capacidade de 

aderência, formação de biofilme em tecidos do hospedeiro e a produção de enzimas 

hidrolíticas, como proteases, fosfolipases, lipases e hemolisinas são os principais fatores 

do micro-organismo relacionados com o estabelecimento da infecção (D'Eça Júnior et 

al. 2011; Seneviratne et al. 2011; Silva et al. 2011; De Luca et al. 2012; Silva et al. 

2012; Pakshir et al. 2013).  

Candidíase é uma infecção muitas vezes de manifestação grave, podendo 

apresentar alto índice de mortalidade, sendo que um diagnóstico laboratorial rápido e 

específico pode proporcionar um melhor prognóstico. Os métodos convencionais de 

identificação fenotípica (testes bioquímicos e fisiológicos) de acordo com Kurtzman et 

al. (2011) são os procedimentos microbiológicos adotados na rotina laboratorial para o 

diagnóstico desta infecção, no entanto algumas limitações na diferenciação de 

determinadas subespécies são verificadas por estas metodologias (Fahami et al. 2010).  
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Recentes avanços em técnicas de biologia molecular, como a utilização do 

polimorfismo no comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP - Restriction 

Fragment Lenght Polymorfism) e reação em cadeia da polimerase (PCR - Polymerase 

Chain Reaction), têm permitido a discriminação entre espécies estreitamente 

relacionadas e que são indistinguíveis fenotipicamente (Fahami et al. 2010; Mirhendi et 

al. 2010; Mirhendi et al. 2011; Mohammadi et al. 2013; Neppelenbroek et al. 2013). 

Considerando a resistência intrínseca de algumas espécies de Candida a 

determinados fármacos, a identificação destes fungos pode influenciar no sucesso da 

terapia antifúngica (Kanafani & Perffect 2008; Badiee & Alborzi 2011; Madhavan et al. 

2010; Metin et al. 2011). Os testes de suscetibilidade in vitro constituem uma 

ferramenta importante na escolha do melhor tratamento, pois permitem determinar os 

padrões de sensibilidade do micro-organismo ao fármaco utilizado. 

Métodos de diluição em caldo para verificar a suscetibilidade do fungo ao 

antifúngico são padronizados pelo Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), 

como o documento M27-A3 (CLSI, 2008) e M38-A2 (CLSI, 2008). Entretanto, 

procedimentos alternativos que se baseiam na difusão em ágar como o Etest® (AB 

Biodisk, Solna, Suécia) apresentam resultados satisfatórios de suscetibilidade quando 

comparados com os métodos de referência (Fleck et al. 2007; Badiee & Alborzi 2011; 

Favalessa et al. 2010; Madhavan et al. 2010; Fournier et al. 2011; Metin et al. 2011). 
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1.1. Revisão da Literatura 

1.1.1. Candida spp – Importância Clínica e Epidemiologia 

As espécies do gênero Candida compreendem um grupo heterogênio de 

leveduras que estão amplamente distribuídas no ambiente ou encontradas na microbiota 

da pele e mucosas de homens e animais (Vidigal & Svidzinski 2009; Ataides et al. 

2010; Giolo & Svidzinski 2010; Maccallum 2012). Estas leveduras apresentam colônias 

com textura variadas, lisa a rugosa, úmida, brilhante e de coloração branca ao creme-

amarelada. Microscopicamente, apresentam-se como células pequenas (2-5 x 3-7 µm), 

esféricas ou ovóides, parede fina e que se reproduzem de forma assexuada 

principalmente pelo mecanismo de brotamento (blastoconídios). Algumas espécies, 

podem apresentar a formação de hifas verdadeiras, e mais frequentemente de 

pseudohifas (Kurtzman et al. 2011; Silva et al. 2012). 

As leveduras do gênero Candida incluem aproximadamente 200 espécies, dentre 

as quais C. albicans, C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. famata, C. glabrata, C. 

guilliermondii, C. krusei, C. lusitaniae, C. rugosa, C. tropicalis e C. zeylanoides são 

relatadas como associadas com candidíase no homem. C. albicans é a espécie 

patogênica de maior prevalência na maioria das casuísticas estudadas, entretanto, 

espécies não-albicans como o complexo C. parapsilosis (C. parapsilosis sensu stricto, 

C. orthopsilosis e C. metapsilosis), C. tropicalis, C. glabrata e C. krusei têm aumentado 

gradativamente como principais agentes de candidíase (Vidigal & Svidzinski 2009; 

Zarrin & Mahmoudabadi 2009; Giolo & Svidzinski 2010; Basseti et al. 2011; Binder & 

Lass-Flörl 2011; Hua et al. 2012; Yang et al. 2012; Pemán et al. 2012; Nucci et al. 

2013; Kreusch & Karstaedt 2013; Sardi et al. 2013; Yang et al. 2013).  

As infecções fúngicas causadas por leveduras do gênero Candida são 

classificadas como oportunísticas e se instalam a partir de um desequilíbrio entre a 

interação do micro-organismo e hospedeiro (De Luca et al. 2012), causando 

manifestações clínicas que podem variar desde lesões superficiais (cutâneas e mucosas) 

até um acometimento grave como infecções sistêmicas (candíase invasiva) (Giolo & 

Svidzinski 2010; Bassetti et al. 2011; Binder & Lass-Flörl 2011; Silva et al. 2012; 

Kreusch & Karstaedt 2013, Martins et al. 2014). 
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Candidíase superficial é classificada em quatro tipos clínicos de acordo com a 

localização e extensão do comprometimento: ungueal, cutânea, mucosa (bucal, 

vulvovaginal e balanoprepucial), mucocutânea crônica e granulomatosa (López-

Martínez 2010). 

As espécies de Candida são os principais agentes etiológicos de onicomicoses, 

infecção superficial que atinge unhas das mãos e/ou dos pés (Jayatilake et al. 2009; 

Souza et al. 2009; Ataides et al. 2012; Feng et al. 2012; Vasconcelos et al. 2013; 

Mikaeili & Karimi 2013; Pakshir et al. 2013). A candidíase ungueal pode ser grave, 

havendo erosão e espessamento da borda ungueal que se estende transversalmente pela 

lâmina tornando-se distrófica, escura e com presença de reação inflamatória nas pregas 

ungueais (Figura 1) (Jayatilake et al. 2009).   

 

Figura 1. Candidíase ungueal. Adaptado de Ninomiya (2011). 

Trabalhos realizados em diferentes países demonstram uma distribuição variada 

das espécies de Candida relacionadas com onicomicose. Em estudo realizado no Iran, 

Hashemi et al. (2010) relataram candidíase ungueal em 216 indivíduos, sendo que C. 

albicans foi o agente mais isolado. Vasconcelos et al. (2013) mostraram que espécies de 

Candida foram a segunda causa de onicomicose (após dermatófitos) em indivíduos 

idosos institucionalizados em São Bernado do Campo, estado de São Paulo, Brasil, 

sendo que C. guilliermondii seguido de C. parapsilosis foram as espécies mais isoladas. 

Na região Centro Oeste do Brasil, no estado de Goiás, Ataides et al. (2012) 

diagnosticaram 53 casos de candidíase ungueal, sendo que o principal agente etiológico 

foi C. parapsilosis. Resultados semelhantes foi demonstrado por Silva et al. (2014) que 

estudaram 216 casos de dermatomicose no estado de Minas Gerais, sendo que 32,9% 

representavam onicomicoses por C. parapsilosis; e Jimenez-Gonzalez et al. (2013) que 

observaram C. parapsilosis como o agente prevalente de onicomicose em pacientes 

mexicanos soropositivos para HIV.  



5 
 

A candidíase cutânea acomete principalmente áreas intertriginosas úmidas, como 

os espaços interdigitais, os sulcos submamários, axilas e pregas suprapúbicas. Alguns 

fatores importantes influenciam o desenvolvimento das lesões cutâneas, como 

maceração do tecido epitelial, calor e alta umidade. Lesões eritematosas, úmidas, com 

bordos mal definidos e escamosos, formados por vesículas que se rompem 

precocemente são frequentemente observadas em casos de candidíase cutânea (Figura 

2). Em alguns casos, observa-se a presença de placas secas, escamosas e pústulas 

(Havlickova et al. 2008; López-Martínez 2010).  

 

Figura 2. Candidíase cutânea: a - lesões eritematosas vesiculares localizadas nos sulcos submamários; b - 

lesão branca, úmida na região interdigital. Adaptado de López-Martínez (2010) e Tsunemi 

(2013). 

Em um estudo retrospectivo realizado na Turquia, Koksal et al. (2009) relataram  

3.366 casos de infecções cutâneas com espécies de Candida isoladas em 655 amostras 

clínicas, sendo que em 282 foram identificadas C. albicans. Espécies não-albicans 

emergentes como agentes de infecções superficiais foram descritas por Flores et al. 

(2009) no Peru, onde mostram a frequência de C. krusei, C. tropicalis e C. glabrata. Em 

um centro de referência em dermatologia em Singapura, Tan (2005) relatou que 

candidíase cutânea foi responsável por 11,1% entre 12.923 casos de infecções 

superficiais, sendo que C. albicans (65%), C. glabrata (23%), C. tropicalis (7%) e C. 

parapsilosis (5%) foram as principais espécies identificadas. 

O isolamento das espécies de Candida da mucosa bucal não significa a presença 

de infecção pois estas leveduras são frequentemente demonstradas como principais 

micro-organismos pertencentes a microbiota da boca. Esta colonização é verificada por 

uma ampla faixa de variação (20% - 75%) (Dongari-Bagtzoglou et al. 2009; Ataides et 

al. 2010; Sharon & Fazel 2010), e a transição de Candida comensal para patógeno está 
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relacionada com fatores predisponentes do hospedeiro e mecanismos de virulência do 

micro-organismo (Farah et al. 2010; Sharon & Fazel 2010; Krishnan 2012; López-

Pintor et al. 2013; Mane & Pratyusha 2013). Desta forma, o acometimento da mucosa 

bucal, muito frequente em humanos, denominado candidíase oral (Farah et al. 2010; 

Sharon & Fazel 2010), ocorre principalmente em imunocomprometidos, recém nascidos 

prematuros, lactantes e idosos (Akpan & Morgan 2002; Hof 2009; López-Martínez 

2010). 

As manifestações clínicas que caracterizam a candidíase oral (Figura 3) são 

bastante variáveis, podendo observar desde lesões localizadas até formas generalizadas 

e graves, acomentendo uma grande extensão da mucosa bucal (Farah et al. 2010; Sharon 

& Fazel 2010), desta forma, estas lesões podem ser classificadas em: 

- Pseudomembranosa: lesões com aspecto membranoso com leve sensação de 

ardência, localizadas na língua, bochecha, faringe ou até esôfago; 

- Queilite angular: lesão de aspecto crostoso com fissuras e dores ao mastigar, 

localizadas nas comissuras labiais; 

- Eritematosa: caracterizada por áreas avermelhadas, ardentes, de aspecto 

brilhante, com ulcerações localizadas principalmente no dorso da língua e 

palato; 

- Leucoplasia ou candidíase hiperplásica crônica: lesões circunscritas com a 

formação de placas ou nódulos firmes aderidos à mucosa com coloração 

translúcida a branca. 

 

Figura 3.  Tipos de lesões da mucosa bucal: a- pseudomembranosa; b- queilite angular; c- eritematosa; d- 

leucoplasia. Adaptado de Sharon & Fazel (2010); De Giorgi et al. (2013). 

C. albicans é a espécie mais frequente em candidíase oral, embora outras 

espécies como, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei, C. kefyr e C. 

dubliniensis estão emergindo como agentes desta infecção (Dahlén et al. 2009; Dongari-
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Bagtzoglou et al. 2009; Laurent et al. 2011; López-Pintor et al. 2013; Mane & Pratyusha 

2013). Na India, Mane & Pratyusha (2013) relataram que indivíduos em tratamento 

quimioterápico ou radioterápico são mais predispostos em desenvolver candidíase 

orofaringeana, devido a indução de mucosite oral pelo tratamento. Estes autores 

verificaram que C. albicans foi o agente etiológico em 54,2% dos casos,  mas outras 

espécies não-albicans como C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata e C. parapsilosis foram 

isoladas destes pacientes. 

Dongari-Bagtzoglou et al. (2009) descreveram casos de candidíase oral em 

pacientes transplantados de órgãos sólidos (rins e coração), com isolamento 

principalmente de C. albicans e verificaram maior colonização de leveduras no grupo 

de estudo comparado com um grupo controle de indivíduos normais, mostrando que a 

origem endógena da infecção provavelmente foi responsável pela ocorrência dos casos. 

Embora tenha sido verificado o isolamento de C. albicans dos pacientes transplantados 

assintomáticos, fato interessante foi a identificação de C. glabrata em 13,5%, enquanto 

que no grupo controle não houve a colonização desta espécie.  

As infecções acometendo o aparelho genitourinário (mucosa vaginal e 

balanoprepucial) são condições clínicas muito frequentes em todo mundo, estando 

relacionadas com aspectos sócio-econômicos da população sendo consideradas como 

grande problema de saúde pública (Workowski & Berman 2007; Mascarenhas et al. 

2012). As manifestações características de candidíase genitourinária incluem 

vulvovaginite, balanopostite e candidúria a qual pode ser observada em ambos os 

gêneros (Achkar & Fries 2010).  

Os sintomas clínicos que caracterizam candidíase vulvovaginal (CVV) são 

inespecíficos, apresentando um processo inflamatório com secreção branca e espessa, 

prurido vulvar, disúria e dispareunia. A balanopostite é uma inflamação da glande e 

prepúcio do pênis, apresentando uma sensação de queimação, prurido, dor, e as vezes 

lesões esbranquiçadas com secreções (Lopez-Martinez 2010; Achkar & Fries 2010). A 

presença de leveduras de Candida na urina (candidúria), pode representar uma infecção 

do trato urinário. Estas infecções geralmente são assintomáticas e podem resultar de 

períodos prolongados de internação hospitalar. Uma elevada contagem de colônias de 

leveduras na urina (> 10.000 UFC/mL) normalmente leva a manifestações como, febre, 

urgência miccional, polaquiúria e disúria (Vidigal & Svidzinski 2009; Achkar & Fries 

2010).  
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Entre os principais problemas ginecológicos, a CVV é a segunda causa de 

infecção, precedida somente das vaginoses bacterianas (Álvares et al. 2007; Ilkit & 

Guzel 2011; Mascarenhas et al. 2012; Mahmoudi Rad et al. 2012). De acordo com 

várias casuísticas, C. albicans é o principal agente etiológico de CVV, enquanto que 

entre as espécies não-albicans C. glabrata e C. tropicalis são frequentemente 

observadas como responsáveis por esta condição clínica, como demonstrada na Tabela 

1. 

Tabela 1. Principais agentes de candidíase vulvovaginal. 

Espécies  

Referência 

Guzel et al. 

(2011) 

n=205 

Diba et al. 

(2012) 

n=89 

Rad et al. 

(2012) 

n=175 

Kumari et 

al. (2013) 

n=71 

Liu XP et al.  

(2014) 

n=3181  

Vijaya et 

al. (2014) 

n=53 

número de isolados (%) 

C. albicans 119 (58) 62 (69,67) 114 (65,1) 23 (32,4) 2704 (85)  35 (66) 

C. glabrata 39 (19) 9 (10,11) 23 (13,1) 16 (22,53) 337 (10,6)  1 (1,9) 

C. tropicalis 27 (13,2) 8 (8,99) 11 (6,2) - 32 (1)  14 (26,4) 

C. krusei 6 (2,9) 1 (1,12) 7 (4) - 16 (0,5)  2 (3,8) 

C. parapsilosis 1 (0,5) 8 (8,99) 1 (0,6) 32 (45,07) 48 (1,5)  1 (1,9) 

*Candida spp 13 (6,4) 1 (1,12) 19 (10,9) - 44 (1,4) - 

*C. famata, C. kefyr, C. sphaerica, C. dubliniensis, C. lusitaniae, C. guilliermondii 

As espécies de Candida representam aproximadamente 30-35% das causas de 

balanopostite infecciosa (Lisboa et al. 2009; Achkar & Fries 2010). O diagnóstico 

baseia-se em informações clínicas, no entanto, acredita-se que é uma infecção 

transmitida, na maioria das vezes, pelo contato sexual. Corroborando com este 

mecanismo de transmissão provavelmente os principais agentes de candidíase no 

aparelho genital masculino são similares aqueles observados nos casos de CVV (Achkar 

& Fries 2010). 

Entre os agentes infecciosos que acometem o trato urinário Candida spp são 

encontradas em cerca de 10-15% dos casos (Bukhary 2009; Fraisse et al. 2011; Jain et 

al. 2011; Nayman Alpat et al. 2011). O uso de cateter vesical associado com períodos 

prolongados de internação, antibioticoterapia, diabetes mellitus e idade avançada estão 

entre os fatores predisponentes mais importantes para a instalação da infecção (Achkar 

& Fries 2010; Sobel et al. 2011; Zarei-Mahmoudabadi et al. 2012). C. albicans, C. 

glabrata, C. tropicalis e C. parapsilosis são as espécies mais frequentemente isoladas. 
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Zarei-Mahmoudabadi et al. (2012) no Iran, observaram C. albicans (53,3%) como 

principal agente etiológico de candidúria em pacientes hospitalizados, e entre as 

espécies não-albicans C. glabrata (24,4%), C. tropicalis (3,7%) e C. krusei (2,2%) 

foram as mais frequentes, sendo que antibioticoterapia foi o principal fator 

predisponente. Fato interessante foi detectado em transplantados renal, onde se 

observou que C. glabrata (49,4%) foi o principal agente de candidúria, seguido de C. 

albicans (19,2%), C. krusei (8,4%) e C. tropicalis (8,4%) (Delgado et al. 2010). 

Segundo Fraisse et al. (2011) infecções urinárias em pacientes com mais de 85 anos de 

um hospital universitário da França, tem uma prevalência de 8,9% de candidúria com C. 

albicans isolada em 59% dos casos, seguido de C. glabrata (24%), C. kefyr (3%), C. 

lusitaniae (2%), C. krusei e C. tropicalis (1%). Na Turquia, Ozhak-Baysan et al. (2012) 

relataram que espécies não-albicans foram os principais agentes de candidúria, 

perfazendo um total de 56%, sendo C. tropicalis e C. glabrata  responsáveis por 38%.  

A candidíase mucocutânea crônica e granulomatosa causada principalmente por 

C. albicans representa um grupo complexo de manifestações recorrentes ou persistentes, 

podendo acometer simultaneamente face, pele, couro cabeludo e mãos (Delgado et al. 

2013). Este tipo clínico geralmente evolui para um quadro grave, com lesões que se 

caracterizam por hiperqueratose com espessamento da pele e dos tecidos subcutâneos 

(Lopez-Martinez 2010; Eyerich et al. 2010), sendo que fatores relacionados com o 

sistema imune, como alteração funcional ou quantitativa dos linfócitos T e deficiência 

de γ-globulina, são importantes na evolução progressiva da doença (Lionakis 2012; Miri 

et al. 2012). 

O aumento de infecções fúngicas invasivas devem-se principalmente aos casos 

de candidíase. A incidência de candidíase invasiva representa um importante problema 

de saúde pública mundial, pois consiste em uma das principais causas de altos custos 

hospitalares, com elevadas taxas de incidência (Tabela 2) e mortalidade, podendo 

atingir até 78% de acordo com a população estudada (Horn et al. 2009; Pappas et al. 

2009; Ruan & Hsueh 2009; Eggimann et al. 2011; Garnacho-Montero et al. 2012; 

Deshpande et al. 2013; Kreusch & Karstaedt 2013; Morrissey 2013; Vogiatzi et al. 

2013; Yamamoto et al. 2013; Quindós 2014; Dzierzanowska-Fangrat et al. 2014).  
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Tabela 2. Incidência de candidíase invasiva, demonstrada em diferentes casuísticas. 

País Período Incidência/ 

1000 admissões 

Referência 

Brasil 2006 1,87 Motta et al. (2010) 

Espanha 2000 - 2009 1,52 Fortun et al. (2012) 

China 2006 - 2011 0,25 Li et al. (2013) 

Itália 2007 - 2008 16,5 Montagna et al. (2013) 

Brasil 2006 - 2010 3,6 - 6* Moretti et al. (2013) 

Grécia 2005 - 2009 6,4 Vogiatzi et al (2013) 

Taiwan 2009 - 2012 1,77 Tang et al. (2014) 

China 2008 - 2012 0,32 Yang et al. (2014) 

*Variação 

Candidemia tem sido considerada uma das principais infecções fúngicas entre 

pacientes internados nas UTIs em todo mundo, com uma frequência relativamente 

elevada, variando entre 7-17,8% em várias casuísticas (Dizbay et al. 2010; Lai et al. 

2012; Lim et al. 2012; Serefhanoglu et al. 2012; Sipsas & Kontoyiannis 2012; Taieb et 

al. 2011). Um fator importante que contribui para esta alta frequência relaciona-se à 

presença das espécies de Candida na microbiota, que sob condições de debilidade do 

hospedeiro ocorre uma maior proliferação, favorecendo a transmissão endógena,  

tornando-se patogênica. O estado de imunocomprometimento dos pacientes de UTI 

também pode ser favorável a penetração e instalação do micro-organismo pela 

transmissão exógena, atraves do contato dos profissionais de saúde ou materiais 

médicos hospitalares contaminados (Giolo & Svidzinski 2010; Ramos et al. 2011; 

Garnacho-Montero et al. 2012; Taieb et al. 2011; Garcia-Vidal et al. 2013; Pemán & 

Salavert 2013). 

Com características clínicas inespecíficas, as espécies de Candida podem ser 

responsáveis por septicemia ou choque séptico que possibilitam a disseminação da 

levedura para orgãos como coração, fígado, rins, cérebro e pulmão (Cervera 2012; Lim 

et al. 2012; Llamas & Ruiz-Camps 2012). A evolução das manifestações para quadros 

mais graves estão normalmente relacionada com fatores de imunossupressão do 

hospedeiro, antibioticoterapia de amplo espectro, uso prolongado de cateter central 

venoso, nutrição parenteral e cirurgia do trato digestório (Fortún et al. 2012; Cornistein 

et al. 2013; Dzierzanowska-Fangrat et al. 2014; Garcia-Vidal et al. 2013).  
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C. albicans é o principal agente etiológico de candidíase invasiva, mas outras 

espécies são consideradas emergentes, sendo isoladas em diferentes casuísticas como 

mostrado na Figura 4.  

 

Figura 4.  Distribuição percentual das espécies de Candida como agente etiológico de candidíase invasiva 

em casuísticas de vários países relatadas nos últimos anos. 

É difícil a explicação para o aumento progressivo de espécies não-albicans, no 

entanto é conhecido que C. parapsilosis e C. glabrata, estão relacionadas com alguns 

fatores que possibilitam o desenvolvimento de infecções invasivas, como uso de cateter 

venoso central e uso profilático de antifúngicos (Cisterna et al. 2010; Eggimann et al. 

2011; Bassetti et al. 2011; Pfaller et al. 2011; Garnacho-Montero et al. 2012; Pfaller et 

al. 2012; Montagna et al. 2013; Quindós 2014). A utilização de cateter venoso central é 

um fator importante no desenvolvimento de infecções sistêmicas, pois permite a invasão 

no hospedeiro principalmente por espécies que possuem uma maior capacidade de 

formação de biofilme, como C. parapsilosis sensu stricto (De Toro et al. 2010; 

Mirhendi et al. 2010, Orsi et al. 2010; Ramos et al. 2011; Taieb et al. 2011; Silva et al. 

2012; Garcia-Vidal et al. 2013; González et al. 2013). Medidas profiláticas com 

derivados azólicos, principalmente o fluconazol, são utilizadas para infecções por C. 
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albicans, no entanto outras espécies resistentes a este fármaco, como C. glabrata surge 

como agente infeccioso (Borman et al. 2008; Mirhendi et al. 2011; Moretti et al. 2013).  

Para o tratamento das infecções por espécies de Candida são considerados 

fatores importantes, como o sítio anatômico acometido, utilização prévia de 

antifúngicos e suscetibilidade in vitro, que influenciam na escolha do antifúngico a ser 

utilizado (Pappas et al. 2009; Deshpande et al. 2013; Neoh et al. 2014). 

1.1.2. Tratamento  

Os agentes antifúngicos de uso clínico mais frequentes para o tratamento de 

candidíase são classificados em poliênicos, azólicos e equinocandinas (Bondaryk et al. 

2013; Colombo et al. 2013b; Dias et al. 2013; Alothman et al. 2014). 

O mecanismo de ação dos antifúngicos ocorre em estruturas celulares que são 

vitais na manutenção do metabolismo do fungo (Figura 5). Desta forma, os poliênicos e 

triazólicos atuam a nível de constituintes de membrana celular, enquanto as 

equinocandinas interferem na biossíntese de parede celular (Castelli et al. 2014; 

Stockmann et al. 2014). 

 

Figura 5.  Mecanismo de ação das classes de antifúngico utilizados no tratamento de candidíase. 

Adaptado de Dodds Ashley et al. 2006. 

A anfotericina B é o antifúngico mais comumente utilizado da classe dos 

poliênicos, com um amplo espectro de ação e poder fungicida. Este antifúngico altera a 

permeabilidade da membrana citoplasmática da célula fúngica, pela sua ligação ao 
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ergosterol, com isto, ocorre a formação de poros na membrana provocando um 

desequilíbrio osmótico em decorrência da liberação de material citoplasmático, como o 

potássio, para o meio extracelular. Embora a ligação da anfotericina B com o ergosterol 

da membrana fúngica tenha uma alta afinidade, ocorre também uma ligação com 

componentes celulares dos mamíferos, como o colestrol, o que explica a sua toxicidade 

(Gallis et al. 1990; Odds et al. 2003; Stockmann et al. 2014). 

Diferentes formulações da anfotericina B têm sido utilizadas com a perspectica 

de diminuição da toxicidade no organismo humano. Formulações lipídicas, como 

complexo lipídico, dispersão coloidal ou forma lipossomal, são variações que possuem 

o mesmo espectro de atividade da anfotericina B deoxicolato. Estas formulações são 

mais potentes, menos nefrotóxicas e diferem entre si pelas propriedades 

farmacocinéticas, como a melhor absorção do fármaco (Tripathi et al. 2012; Bondaryk 

et al. 2013; Colombo et al. 2013b; Stockmann et al. 2014). 

Além do amplo espectro de ação de anfotericina B para diferentes fungos, 

observa-se que este antifúngico possui uma distribuição tecidual generalizada, podendo 

ser utilizada no tratamento de infecções superficiais por Candida e de candidíase 

invasiva (Bondaryk et al. 2013; Tragiannidis et al. 2013). Embora anfotericina B 

apresente eficácia na terapia das infecções causadas pelas várias espécies de Candida, 

C. glabrata e C. krusei podem apresentar baixa suscetibilidade a este antifúngico, 

enquanto para C. lusitaniae têm sido verificada resistência, com consequente falhas no 

tratamento da infecção com anfotericina B. Este fato explica a utilização de doses mais 

elevadas de anfotericina B, ou de outros antifúgicos, no tratamento de infecções 

causadas por estas espécies (Lewis et al. 2012; Pfaller 2012; Colombo et al. 2013b; 

Spampinato & Leonardi 2013). 

O mecanismo de resistência a anfotericina B pode ocorrer devido uma 

diminuição ou falta de ergosterol na membrana citoplasmática da célula fúngica. Esta 

característica é observada pelo baixo teor de ergosterol na membrana dos isolados 

poliênico resistentes, em comparação com as de isolados sensíveis. Este mecanismo esta 

relacionado com defeito funcional nos genes ERG 3 (ergostherol biosynthesis) ou 

ERG6, que participam da biossíntese do ergosterol, provocando um acúmulo de outros 

esterois na membrana citoplasmática da célula fúngica. A resistência à anfotericina B, 

também pode estar relacionada com o aumento da atividade enzimática da catalase, que 

diminui a suscetibilidade a danos oxidativos (Kanafani & Perfect 2008; Pfaller 2012; 

Spampinato & Leonardi 2013). 
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Os derivados azólicos constituem uma classe de antifúngicos sintéticos com 

espectros de ações e toxicidade variáveis. Possuem ação fungistática, e são disponíveis 

como formulações orais e intravenosas. Estes antifúngicos são normalmente a primeira 

escolha para o tratamento de candidíase (Bondaryk et al. 2013; Colombo et al. 2013b). 

Os derivados azólicos atuam nas enzimas do citocromo P450, inibindo a via de 

biossíntese do ergosterol da membrana celular dos fungos, impedindo a remoção do 

grupamento metil do lanosterol (precursor do ergosterol), pela inibição da atividade da 

14-α-lanosterol demetilase (Erg11p), expressa pelo gene ERG11. Desta forma, ocorre 

um acúmulo de 14-α-metilados tóxicos, alterando a fluidez da membrana citoplasmática 

e inibindo o crescimento e reprodução dos fungos. O mecanismo de ação destes 

antifúngicos na célula fúngica explica a hepatoxicidade que ocorre na célula animal. 

Fatores relacionados à virulência do fungo como dimorfismo e aderência mostram-se 

alterados sob a ação de derivados azólicos (Maertens 2004; Carrillo-Muñoz et al. 2006; 

Fera et al. 2009; Lewis 2011). 

O cetoconazol foi o primeiro imidazol desenvolvido para terapia oral de 

infecções fúngicas, sendo uma das principais escolhas para tratamento de infecção 

superficial, como candidíase oral crônica ou mucocutânea crônica. Este antifúngico, 

entretanto possui limitada eficácia no tratamento de infecções sistêmicas, e apresenta 

toxicidade a nível hepático e glândula supra-renal, fazendo com que fosse substituído 

pelos triazólicos, como itraconazol, fluconazol, voriconazol e posaconazol. Os 

triazólicos demonstram um espectro de ação mais amplo e menor toxicidade quando 

comparado com os derivados imidazólicos (Maertens 2004; Bondaryk et al. 2013; 

Colombo et al. 2013b).  

O fluconazol possui alta capacidade de ser absorvido pelo trato gastrointestinal 

com distribuição nas diferentes regiões do organismo, podendo ser utilizado para o 

tratamento de candidíase cutânea-mucosa como também infecções invasivas (Zonios & 

Bennett 2008; Pfaller et al. 2010b; Dias et al. 2013; Tragiannidis et al. 2013). Devido a 

uma menor toxicidade quando comparado com anfotericina B, o fluconazol é a principal 

alternativa para o tratamento de candidíase invasiva em neonatos e candidemias em 

idosos. Infecções do sistema nervoso central são tratadas, preferencialmente, com 

fluconazol, devido sua elevada capacidade de penetração no líquido cefalorraquidiano. 

Apesar de seu amplo espectro contra as leveduras do gênero Candida, algumas espécies, 

como C. krusei e C. glabrata, apresentam uma baixa suscetibilidade ao fluconazol em 

decorrência do mecanismo de resistência primário ou pelo uso prévio deste antifúngico 
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(Tripathi et al. 2012; Colombo et al. 2013b; Flevari et al. 2013; Tragiannidis et al. 2013; 

Felton et al. 2014).  

O itraconazol apresenta um amplo espectro de ação podendo ser utilizado no 

tratamento de candidíase não invasivas, como a mucocutânea crônica e eventualmente 

como terapia alternativa em casos de lesões vulvovaginais e orofaringeana. A boa 

tolerância na sua utilização prolongada e disponibilidade em tecidos queratinizados, 

explica sua eficácia no tratamento de candidíase muco-cutânea crônica. Em pacientes 

HIV positivo e neoplasias hematológicas, o tratamento profilático com itraconazol tem 

mostrado eficácia na prevenção de infecções fúngicas invasivas. Considerando-se que 

apenas a formulação em cápsulas está disponível no Brasil, este medicamento não é 

indicado para o tratamento de infecção invasiva (Zonios & Bennett 2008; Colombo et 

al. 2013b; Tragiannidis et al. 2013; Felton et al. 2014). 

O voriconazol foi desenvolvido a partir do fluconazol, com um amplo espectro 

de ação entre espécies de Candida. O tratamento primário de candidemia em pacientes 

não neutropênicos e candidíase invasiva, relacionada com espécies resistentes ao 

fluconazol, mostra-se eficaz com a utilização de voriconazol, que apresenta menor 

toxicidade renal que anfotericina B e fluconazol. A sua eficácia contra fungos 

filamentosos quando comparado com a ação de fluconazol e itraconazol, faz com que 

este antifúngico seja utilizado no tratamento de infecções mistas com espécies de 

Candida e com Mucor spp ou Aspergilus spp. (Kullberg et al. 2005; Ruiz-Camps & 

Cuenca-Estrella 2009; Flevari et al. 2013; Tragiannidis et al. 2013). 

O posaconazol, não disponível para uso clínico no Brasil, possui uma estrutura 

química que representa uma modificação da molécula do itraconazol. Este fármaco é a 

primeira opção para tratamento de candidíase orofaringeana em pacientes com doenças 

graves ou portadores de imunossupressão. Embora apresente um amplo espectro na 

atividade in vitro e in vivo contra espécies de Candida, não têm sido utilizado para 

tratamento de candidíase invasiva, devido à falta de formulação intravenosa. O 

posaconazol é mais eficaz que fluconazol e itraconazol para profilaxia de infecções 

fúngicas em pacientes com alto risco de neutropenia, como nos casos de leucemia 

mielóide aguda e síndromes mielodisplásicas (Zoller et al. 2010; Colombo et al. 2013b; 

Tragiannidis et al. 2013). 

Três novos triazólicos, isavuconazol, albaconazol e ravuconazol, com amplo 

espectro de ação contra espécies de Candida encontram-se em desenvolvimento 

(Pasqualotto et al. 2010). O isavuconazol demonstra ser uma boa alternativa para a 
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profilaxia contra infecções invasivas por Candida, e tratamento de infecções que estão 

relacionadas com isolados resistentes às equinocandinas (Falci & Pasqualotto et al. 

2013; Larrua & Zaoutis 2013). Albaconazol apresenta uma baixa toxicidade no 

organismo animal, é altamente efetivo in vitro contra leveduras patogênicas, e in vivo 

mostra-se eficaz em experimentos com animais com candidíase invasivas (Girmenia 

2009; Spampinato & Leonardi 2013). Com relação ao ravuconazol pouco é conhecido, 

sabendo-se que possui uma boa atividade in vitro contra as espécies de Candida, 

incluindo isolados resistentes ao fluconazol (Fera et al. 2009). 

Embora, os derivados azólicos sejam muito usados em casos de infecções 

fúngicas, os micro-organismos podem se tornar resistentes a estes antifúngicos, 

principalmente por causa da sua natureza fungistática (Bondaryk et al. 2013). Os 

mecanismos de resistência das espécies de Candida aos derivados azólicos podem 

ocorrer por três processos (Kanafani & Perfect 2008; Spampinato & Leonardi 2013): 

- Diminuição intracelular do antifúngico: as alterações de bombas de efluxo, 

expressas por duas famílias de genes transportadores, CDR (candida drug 

resistance) e MDR (multi drug resistance), resulta em uma diminuição da 

concentração do antifúngico no sítio de ação. O produto do gene CDR confere 

resistência a todos os azólicos enquanto o gene MDR é mais específico para 

fluconazol. 

- Mutação ou super-expressão do gene ERG11: este mecanismo tem como 

característica mutações no gene ERG11 resultando em uma alteração da enzima 

14-α-lanosterol demetilase (Erg11p) e consequente diminuição da afinidade dos 

azólicos a esta enzima. A super-expressão do gene ERG11, gera uma maior 

quantidade de moléculas enzimáticas, suprimindo a ação dos azólicos em 

concentrações normalmente utilizadas. 

- Mutação do gene ERG3: a mutação no gene ERG3 impede a formação de 

esteróis tóxicos para a membrana citoplasmática a partir de 14-α-metilfecosterol, 

resultando em um acúmulo deste produto na membrana ao invés de ergosterol.  

As equinocandinas representadas por caspofungina, anidulafungina e 

micafungina são os mais novos agentes antifúngicos utilizados no tratamento de 

candidíase invasiva. Esta classe possui uma ação fungicida contra espécies de Candida, 

onde atuam como inibidores da 1,3-β-D-glicano sintetase, que é uma enzima essencial 

para a síntese de 1,3-β-D-glicano, componente de parede celular fúngica. Desta forma, 
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ocorre uma instabilidade na parede celular do fungo, provocando um desequilíbrio 

osmótico, seguido de lise celular (Bondaryk et al. 2013; Tragiannidis et al. 2013).  

Recentes estudos demonstram uma maior eficácia das equinocandinas no 

tratamento das candidemias, com taxas de mortalidade reduzida e menor toxicidade, 

quando comparado com o tratamento com triazólicos ou poliênicos. Desta forma, as 

equinocandinas são consideradas boa opção para terapia inicial de candidemia e 

candidíase invasiva e utilizadas com sucesso no tratamento de candidíase que 

apresentam falhas terapêuticas pelos triazólicos (Pappas et al. 2009; Ruhnke et al. 2011; 

Andes et al. 2012; Colombo et al. 2013b; Simitsopoulou et al. 2013). 

As concentrações inibitórias mínimas (CIM) das equinocandinas apresentam 

baixos valores para um amplo espectro de espécies de Candida, incluindo C. krusei e C. 

glabrata. No entanto, o complexo C. parapsilosis demonstra uma baixa suscetibilidade 

in vitro às equinocandinas, o que aumenta a preocupação de falhas terapêuticas e 

consequente recorrência das infecções causadas por estas espécies (Flevari et al. 2013; 

Reboli 2014).  

A diminuição da suscetibilidade das espécies de Candida às equinocandinas 

pode esta relacionada com uma resposta ao estresse adaptativo da parede celular ou a 

mutação do gene FKS (glucan synthase). A resistência pelo estresse adaptativo da 

parede celular fúngica ocorre em isolados de C. albicans, a partir de um mecanismo 

dinâmico da parede celular em aumentar a síntese de quitina em resposta a inibição da 

síntese de 1,3-β-D-glicano, conferindo, desta forma, uma maior proteção contra a ação 

das equinocandinas (Beyda et al. 2012).  

A mutação do gene FKS está relacionada com duas regiões hot spot (HS1 e 

HS2) do FKS1 que codifica a subunidade catalítica da 1,3-β-D-glicano sintetase. Este 

mecanismo de resistência tem sido observado em C. albicans, C. krusei, C. tropicalis e 

C. dubliniensis. A resistência em C. glabrata pode ser caracterizada por um mecanismo 

intrínseco envolvendo mutação simultânea nos genes FKS1 e FKS2 (Beyda et al 2012; 

Pffaler 2012; Arendrup 2014).  

C. parapsilosis e C. guilliermondii são intrinsicamente menos suscetíveis às 

equinocandinas, em decorrência de pontos de mutação que ocorrem naturalmente no 

gene FKS1. As espécies do complexo C. parapsilosis contêm um ponto de mutação na 

região do gene que codifica para o aminoácido 660, resultando na substituição da 

prolina pela alanina, o que faz com que estas espécies se tornem intrinsecamente menos 

suscetíveis a caspofungina. Para C. guilliermondii a susbstituição da metionina pela 
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leucina na posição 642 da enzima, é a responsável por uma reduzida suscetibilidade às 

equinocandinas (Walker et al. 2010). 

Diante da emergência de diferentes agentes etiológicos provocando candidíase 

invasiva, tratamento diferenciado e variação de virulência para cada espécie, torna-se 

muito importante a identificação correta da espécie agente da infecção. Portanto, as 

técnicas de amplificação de ácidos nucleícos oferecem melhores condições para um 

diagnóstico mais rápido da candidíase invasiva em pacientes de alto risco. Vários 

métodos moleculares têm sido proposto para a identificação das espécies de Candida, 

como a reação em cadeia da polimerase (PCR – Polymerase Chain Reaction) e 

polimorfismo no comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP – Restriction 

Fragment Lenght Polymorfism) (Ahmad & Khan 2012; Zahir & Himratul-Aznita 2012; 

Neppelenbroek et al. 2013).  

1.1.3. PCR e RFLP - Métodos Moleculares para a Identificação das Espécies de 

Candida 

O diagnóstico de candidíase baseado em técnicas moleculares torna-se cada vez 

mais importante em vários aspectos, como por exemplo, na investigação de candidíase 

nosocomial, devido ao aumento crescente de pacientes de risco, bem como na 

diversidade e dinâmica de determinadas espécies (Saghrouni et al. 2013). Técnicas de 

PCR, tem sido demonstradas serem mais rápidas e sensíveis na detecção de sequências 

específicas de DNA para a identificação de espécies ou, até mesmo, subespécies de 

Candida, além de permitirem a identificação de isolados mais virulentos, que são 

comuns em infecções recorrentes, e a determinação da resistência dos isolados fúngicos 

ao tratamento (Atkins & Clark 2004; Martínez et al. 2010; Colombo et al. 2013a; 

Neppelenbroek et al. 2013). 

Uma das grandes vantagens da realização de PCR, reside na possibilidade de se 

fazer o diagnóstico de infecções invasivas e da corrente sanguínea, sendo que a 

utilização de amostras de sangue pode aumentar a sensibilidade e apresentar uma 

especificidade de 90% quando comparado com métodos microbiológicos tradicionais 

(Avni et al. 2011; Perfect 2013). Além disso, infecções cruzadas ou fontes de 

contaminação ambiental podem ser passíveis de identificação utilizando-se esta técnica 

molecular (Fahami et al. 2010).  
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O príncípio da PCR, tem como característica a síntese exponencial in vitro de 

cópias de DNA (amplificação), catalisada pela Taq polimerase e iniciada por uma 

sequência de oligonucleotideos (primers) específicos do gene a ser identificado. Esta 

amplificação é determinada por uma sequência de eventos repetitivos de aquecimento e 

resfriamento como mostrado na Figura 6 (Cury et al. 2005; Roselino et al. 2008).  

 

Figura 6.  Princípio da PCR. Produção exponencial de novas moléculas de DNA, determinado pela 

posição dos primers (iniciadores). Adaptado de Winn et al. (2010). 

Deste modo, a PCR compreende três etapas (desnaturação, anelamento e 

extensão), que segue um ciclo de repetições que pode variar de 25 a 35 vezes (Roselino 

et al. 2008; Winn et al. 2010):  

- Desnaturação do DNA: ruptura das pontes de hidrogênio do DNA em altas 

temperaturas (94°C a 98°C), formando fitas simples do material genético; 

- Anelamento dos primers: ligação da sequência de nucleotídeos dos primers 

na região respectiva do DNA (37°C a 65°C). Deve-se observar que a 

temperatura de anelamento sempre deverá ser igual ou menor que a 

temperatura de desnaturação; 

- Extensão ou síntese de DNA: síntese de uma fita complementar de DNA, 

reação catalisada pela Taq polimerase para a incorporação das bases 

nitrogenadas às cópias de DNA (72°C).  
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A amplificação do DNA é analisada por eletroforese em gel de agarose ou 

poliacrilamida, o que permite a separação de fragmentos de 200 pb a 50 kb, sendo que 

quanto menor a concentração de agarose, menor será a resistência à migração da 

molécula de DNA amplificada. Um marcador de DNA com peso molecular conhecido 

permite comparar os fragmentos amplificados com as bandas de diferentes peso 

molecular predeterminadas.  

Quando se refere aos fungos, diferentes regiões do genoma podem ser utilizados 

para amplificação. O DNA ribossômico (rDNA) é a região mais conservada, o qual se 

encontra em locais específicos, com sequência que se repete inúmeras vezes, 

constituindo-se em uma ferramenta útil para a análise dos níveis taxonômicos. Todo o 

gene rRNA contém uma região 5.8S rRNA, uma pequena subunidade (SSU – small 

subunit) 18S rRNA e uma grande subunidade (LSU – large subunit) 28S rRNA. Desta 

forma, a região ITS I (Internal Transcribed Spacer), encontrada entre 18S e 5.8S rRNA 

e a região ITS II entre 5.8S e 28S rRNA (Figura 7), são altamente conservadas, mas 

variáveis entre as espécies, sendo frequentemente usadas para identificação de leveduras 

do gênero Candida. (White et al. 1990; Iwen et al. 2002; Yeo & Wong 2002; Kumar & 

Shukla 2005; Pincus et al. 2007; Silva et al. 2012; Zahir & Himratul-Aznita 2012).  

 

Figura 7.  Organização genômica do rRNA mostrando as regiões ITS I e ITS II. Adaptado de Pereira et 

al. (2008). 

Além da PCR, outros métodos moleculares também são utilizados com 

frequência para uma rápida identificação das espécies de Candida. Da mesma forma, 

RFLP representa uma técnica adequada, que baseia-se na clivagem de DNA do micro-

organismo, utilizando diferentes enzimas de restrição (Mirhendi et al. 2005; Zahir & 

Himratul-Aznita 2012). 

As enzimas de restrição clivam a molécula de DNA em locais de 

reconhecimento específicos de 4-6 pb, dando origem a um conjunto de fragmentos com 

diferentes comprimentos, que podem ser separados de acordo com o seu peso molecular 

por eletroforese em gel de agarose (Figura 8). Estas variações ocorrem como resultado 

de alteração ou exclusão dos sítios de restrição, ou ainda, por deleções ou inserções de 
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nucleotídeos no DNA entre os sítios de reconhecimento das enzimas de restrição 

(Pereira et al. 2008; Saghrouni et al. 2013).  

 

Figura 8.  Representação esquemática de RFLP. O DNA é digerido por enzimas de restrição, originando 

fragmentos com diferentes pesos moleculares observado na eletroforese em gel de agarose. 

Adaptado de Pereira et al. (2008). 

 PCR-RFLP tem sido utilizada como um método rápido e confiável para a 

diferenciação das espécies de Candida em várias casuísticas. Para a realização da PCR-

RFLP é necessário um tempo menor que 24 horas, quando comparado com os métodos 

fenotípicos de identificação, que variam de 48 a 72 horas (Vijayakumar et al. 2012). 

Zahir & Himratul-Aznita (2012) demonstraram a identificação de C. albicans, C. 

tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. glabrata e C. lusitaniae com 

base nos tamanhos amplificados das regiões ITS e dos fragmentos de restrição do 

produto amplificado da região ITS I-5.8S-ITS II pela enzima MspI (Tabela 3). 
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Tabela 3.  Produtos de PCR da amplificação das regiões ITS e tamanho dos fragmentos de restrições (bp) 

pela enzima MspI dos produtos amplificados da região ITS I-5.8 S-ITS II de sete espécies do 

gênero Candida. 

Espécies  ITS I 5.8S-ITS II ITS I-5.8S-ITS II Fragmento de restrição-MspI 

C. albicans 220 340 540 300, 240 

C. tropicalis 220 320 520 340, 180 

C. krusei 170 340 510 260, 250 

C. parapsilosis 220 300 520   520 

C. dubliniensis 210 340 540 300, 240 

C. glabrata 480 420 900 570, 330 

C. lusitaniae 120 250 380 260, 120 

Fonte: Zahir & Himratul-Aznita (2012). 

C. tropicalis, C. albicans, C. parapsilosis, C. glabrata e C. krusei isoladas de 

pacientes internados em UTI com candidemia, foram identificadas por Vijayakumar et 

al. (2012) a partir da amplificação da região ITS I-5.8S-ITS II, seguido de RFLP 

utilizando a enzima de restrição MspI. Da mesma forma, usando a enzima MspI, Fahami 

et al. (2010) verificaram a identificação de 104 espécies de Candida, isoladas de 

diferentes materiais clínicos e de fontes ambientais, e Diba et al. (2012) identificaram C. 

albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis e C. krusei como os principais 

agentes de candidíase vulvovaginal recorrente utilizando a mesma metodologia.  

Algumas espécies de Candida, como C. parapsilosis e C. glabrata, revelaram 

diferenças genotípicas que permitiram a classificação de novas espécies utilizando 

técnicas moleculares. A diferenciação das espécies do complexo C. parapsilosis, por 

amplificação do gene SADH (Secondary Alcohol Dehydrogenase) seguido de RFLP 

pela enzima de digestão BanI foi proposta por Tavanti et al. (2005). O sequenciamento 

do gene SADH, o qual expressa enzimas que participam do metabolismo oxidativo das 

leveduras, mostra semelhança abaixo de 90% entre as espécies e apresenta alelos que 

diferem os isolados em cada grupo do complexo C. parapsilosis, mostrando uma falta 

de conformidade genômica adequada para uma única espécie (Camougrand et al. 1991; 

Tavanti et al. 2005).  

A amplificação do gene SADH forma um fragmento de aproximadamente 716 

pb, e que possui sítios de restrição (5’...G↓GCC...3’ e 3’...CCG↑G...5’) para BanI 

variável, o que resulta em três padrões diferentes de bandas, caracterizando desta forma 

três espécies que formam o complexo, denominadas: C. parapsilosis sensu stricto – 

grupo I (196 e 521 pb), C. orthopsilosis – grupo II (716 pb) e C. metapsilosis – grupo III 
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(370, 188, 93 e 60 pb). Esta diferenciação tem sido comprovada por vários 

pesquisadores utilizando a metologia de amplificação do gene SADH seguido de RFLP 

pela enzima de digestão BanI (De Toro et al. 2010; Ge et al. 2011; Bonfietti et al. 2012; 

Feng et al. 2012; Romeo et al. 2012; Silva et al. 2014). 

As investigações epidemiológicas relacionadas com as espécies de C. glabrata 

ainda não são totalmente elucidadas, no entanto Mirhendi et al. (2011) obtiveram a 

diferenciação de C. nivariensis, C. bracariensis e C. glabrata, baseando-se em 

oligonucleotídeos que se ligam no domínio D1/D2 da região 26S do rDNA, região mais 

conservada que ITS, utilizando-se a enzima TatI. Por esta técnica foi possível a 

demonstração de padrões de fragmentação que diferenciam as espécies, produzindo os 

fragmentos 48, 177 e 282 pb para C. glabrata; 83, 200 e 225 pb para C. nivariensis e 

225 e 282 pb para C. bracariensis. 

Apesar dos métodos moleculares serem amplamente utilizados em pesquisas 

envolvendo Candida spp, as técnicas ainda não estão padronizadas para a utilização em 

laboratórios de diagnósticos microbiológicos (Silva et al. 2012; Neppelenbroek et al. 

2013). O diagnóstico molecular de candidíase está diretamente relacionado com a 

redução dos custos hospitalares em pacientes com infecção invasiva, pois possibilita um 

diagnóstico rápido e específico, proporcionando redução do tempo de internação e ainda 

escolha apropriada de terapia antifúngica (Bloos et al. 2013). 

1.1.4. Fatores de Virulência 

As espécies de Candida são micro-organismos oportunistas que possuem a 

capacidade de manter a viabiliadade em diferentes sítios anatômico no homem. Desta 

forma, estes fungos possuem uma rápida capacidade de responder às mudanças 

fisiológicas do hospedeiro diante de um fator de debilidade do mesmo. Nestas 

condições, o micro-organismo começa a se desenvolver e expressar caracteristicas, 

denominadas de fatores de virulência, que estão diretamente relacionados com o 

estabelecimento do processo infeccioso (Haynes 2001; Naglik et al. 2003; Yang 2003; 

Brunke & Hube 2013; Vázquez-Gonzáles et al. 2013; Martins et al. 2014 ). 

Dentre os principais fatores de virulência relacionados com a patogenicidade das 

espécies do gênero Candida, destacam-se a habilidade de produzir e secretar enzimas 

hidrolíticas, como proteases, fosfolipases e lipases; expressão de fatores de adesão e 
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formação de biofilme; fenômeno switching e fatores hemolíticos (Giolo & Svidzinski 

2010; França et al. 2011a; França et al. 2011b; Silva et al. 2011; Silva et al. 2012; De 

Groot et al. 2013; Inglis et al. 2013; Pakshir et al. 2013; Sardi et al. 2013; Silva et al. 

2013). 

O reconhecimento destes fatores de virulência elucida características da 

fisiopatologia da candidíase, pois são observados diferentes respostas as leveduras, de 

acordo com o tipo e sítio anatômico da infecção e condições do hospedeiro (Figura 9). 

Ação sinérgica entre estes fatores pode ocorrer, permitindo uma maior capacidade de 

agressão às células e tecidos colonizados (Haynes 2001; Yang 2003; Mishra et al. 2007; 

Mohan Das & Ballal 2008; Giolo & Svidzinski 2010; Pietrella et al. 2010; Mayer et al. 

2013; Sardi et al. 2013).  

 

Figura 9.  Representação esquemática da contribuição dos fatores de virulência em diferentes etapas na 

patogênese das infecções por espécies de Candida. Adaptado de Naglik et al. (2003). 

C. albicans é a principal espécie utilizada para a demonstração dos fatores de 

virulência expressados in vitro e in vivo, no entanto, outras espécies são também 

capazes de expressar estes fatores, despertando a importância destas características que 

determinam a virulência do micro-organismo. 
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1.1.4.1 Proteinases 

A atividade proteolítica apresentada pelas espécies de Candida é um fator 

determinante na virulência do micro-organismo, pelo fato de contribuir com a adesão e 

invasão das leveduras nas células hospedeiras. As proteinases degradam as estruturas de 

superfície celular e também atuam inibindo as funções do sistema imune do hospedeiro 

(Naglik et al. 2003; Schaller et al. 2005; Mishra et al. 2007; Pietrella et al. 2010; Yike 

2011; Silva et al. 2013). Desta forma, observa-se uma relação entre o aumento da 

síntese e atividade das proteinases com o aumento do potencial patogênico das 

leveduras, contribuindo para uma evolução mais grave dos quadros clínicos de 

candidíase (Bramono et al. 2006; Costa et al. 2010b; Giolo & Svidzinski 2010; Sardi et 

al. 2013). 

As proteases aspartil secretoras (Sap) secretadas por C. albicans, são 

exoenzimas que possuem massa molecular entre 35 e 50 kDa, expressas por dez genes, 

SAP1-10 (SAP – Secreted Aspartyl Proteinase), incluídos em seis subfamílias SAP1-3, 

SAP4-6, SAP7, SAP8, SAP9 e SAP10 (Naglik et al. 2003; Sardi et al. 2013). Os genes 

codificam as Saps para exercer diferentes funções durante a invasão da levedura nas 

células hospedeiras, além disso, segundo Costa et al. (2010a) verifica-se que há uma 

correlação entre a menor suscetibilidade aos antifúngicos e expressão dos genes para a 

secreção extracelular destas exoenzimas. 

Os genes SAPs 1-6 estão relacionados com a adesão, dano e invasão tecidual 

(Figura 10). Uma condição importante para a ação das exoenzimas é o pH. Saps 1-3 

possuem ação mais efetiva em pH variando de 3,2 a 4,5 e enquanto Saps 4-6 atuam 

melhor em pH 5,0. As funções da Sap 7 e Sap 8 não são totalmente conhecidas, mas 

sabe-se que o fenômeno switching das espécies de Candida ocorre em temperatura de 

25°C, provavelmente por expressão do gene SAP8. O perfil de produção das 

exoenzimas, Saps 9-10 não foi ainda totalmente avaliado, mas experimentos 

demonstram que os genes SAP9-10 têm correlação com a preservação da integridade da 

parede celular das leveduras (Naglik et al. 2003; Schaller et al. 2005; Mayer et al. 2013; 

Sardi et al. 2013; Silva et al. 2013). 



26 
 

 

Figura 10. Mecanismo de ação dos genes SAP1 a 6 no desenvolvimento da infecção por C. albicans. 

Adaptado de Silva et al. (2013). 

C. parapsilosis e C. tropicalis, na maioria das vezes possuem alta atividade 

proteolítica extracelular in vitro (Silva et al. 2012; Sardi et al. 2013). Para C. 

parapsilosis são identificados três genes (SAPP1-3) que codificam as Saps 

extracelulares, sendo que a Sapp2p constitui cerca de 20% das Saps encontradas em 

sobrenadante de cultura da espécie relacionada (Merkerová et al. 2006; Trofa et al. 

2008; Silva et al. 2012). O envolvimento de Sapp na patogênese das infecções por C. 

parapsilosis ainda não é totalmente elucidado, mas há normalmente uma correlação 

entre o sítio de isolamento, a espécie do complexo e a quantidade de enzima produzida. 

Observa-se uma maior secreção em isolados de infecções superficiais, quando 

comparados aos de infecções invasivas (Silva et al. 2012; Silva et al. 2013). Tosun et al. 

(2013) verificaram que C. parapsilosis sensu stricto foi a única espécie produtora de 

Sap, sendo que uma maior atividade proteolítica foi verificada em isolados de urina 

quando comparada aos isolados obtidas de sangue. No entanto, Ge et al. (2011) e 

Treviño-Rangel et al. (2013), verificaram uma forte atividade in vitro de Saps em 

isolados de C. metapsilosis. 

C. tropicalis possui quatro genes (SAPT1-SAPT4), sendo responsáveis por uma 

elevada secreção de Sap in vitro em meios de cultura, contendo soro albumina bovina 

como única fonte de nitrogênio (Negri et al. 2010). A presença das Saps secretadas por 

C. tropicalis possui um papel importante na disseminação da levedura em infecções 

invasivas, facilitando a invasão nos tecidos e impedindo a ação de células fagocitárias 

do hospedeiro (Kothavade et al. 2010; Silva et al. 2012; Silva et al. 2013). Negri et al. 

(2010) observaram que C. tropicalis isoladas de urina possuem uma maior atividade de 

proteases quando comparado com isolados de sangue e cateter. Costa et al. (2010b) em 
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112 isolados de Candida provenientes de mucosa bucal, sangue e cateter detectaram 14 

C. tropicalis, em que quatro de mucosa bucal e uma de sangue apresentaram atividade 

de proteases. 

Várias metodologias, como modelos experimentais in vivo e de reconstituição de 

tecidos humanos, técnicas bioquímicas a partir de filtrados de concentrados de culturas 

e meios de cultura com substratos proteícos, são propostas para verificar a atividade 

enzimática das proteinases entre as espécies do gênero Candida (Gácser et al. 2007; 

Gago et al. 2014; Treviño-Rangel et al. 2014). A técnica mais utilizada é o crescimento 

da levedura in vitro em meios de cultura contendo proteína exógena como, por exemplo, 

soro albumina bovina (BSA), peptona e triptona, como única fonte de nitrogênio 

(Lerner & Goldman 1993; Ruchel et al. 1982; Dostál et al. 2003). 

A secreção enzimática pelas células da levedura é observada a partir da 

formação de um halo de precipitação ao redor da colônia (Figura 11), o que indica 

hidrólise das proteínas presente no meio de cultura. A intensidade da atividade das 

exoenzimas é avaliada por um método semi-quantitativo através da determinação da 

zona de precipitação (PZ), que é a razão entre o diâmetro da colônia (dc) pelo diâmetro 

da colônia mais o diâmetro da área translúcida (dcp), ou seja, PZ = dc/dcp (Price et al. 

1982). 

 

Figura 11. Halo de precipitação demonstrando a atividade de Sap de Candida spp. em placa de petri 

contendo meio de cultura com soro albumina bovina. 
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1.1.4.2 Fosfolipases 

A capacidade dos micro-organismos de invadir células hospedeiras está 

relacionada com danos nos principais constituintes de membrana celular, como os 

fosfolipídios. Desta forma, enzimas, denominadas de fosfolipases, são capazes de 

hidrolisar estes constituintes, estando diretamente envolvidas nos processos que 

desestabilizam a membrana até que ocorra a lise celular (Ghannoum 2000). As espécies 

de Candida estão entre os principais patógenos que utilizam a secreção de fosfolipases 

como importante fator de virulência, pois além de facilitar a invasão tecidual, auxilia na 

aderência e interfere nos mecanismos de defesa do hospedeiro (Barrett-Bee et al. 1985; 

Gümrü et al. 2006; Mishra et al. 2007; Trofa et al. 2008; Silva et al. 2012). 

As fosfolipases englobam um grupo heterogêneo de enzimas que possuem a 

capacidade de hidrolisar uma ou mais ligações ésteres nos glicerofosfolipídeos de 

membrana celular. De acordo com a capacidade de clivar ligação éster específica da 

estrutura molecular do fosfolipídeo, as fosfolipases são classificadas em A, B, C e D 

(Ghannoum 2000; Yang 2003). Estas enzimas são expressas por sete classes de genes 

(PLA, PLB1, PLB2, PLC1, PLC2, PLC3 e PLD1). PLB1 é considerado como fator de 

virulência de Candida em estudos in vivo de patogênese da doença, sendo que 

permanece desconhecido o papel das outras exoenzimas. A Plb1p é uma glicoproteina 

de 84 kDa, possui atividade de hidrolase e lisofosfolipase transacilase e está presente em 

células de leveduras e pseudohifas durante a invasão tecidual (Ghannoum 2000; Yang 

2003; Schaller et al. 2005; Sardi et al. 2013). 

A diferença dos níveis de atividade de fosfolipase entre as espécies de Candida 

tem sido relatada. Em isolados da cavidade bucal de indivíduos usuários de prótese 

dentária com ou sem manifestação de estomatite, Gümrü et al. (2006) e Marcos-Arias et 

al. (2009) verificaram que C. albicans foi a única espécie que apresentou atividade de 

fosfolipase. Mohandas & Ballal (2011) demonstraram que espécies não-albicans 

isoladas de pacientes hospitalizados na Índia, foram as principais produtoras de 

fosfolipase, sendo que C. guilliermondii, C. parapsilosis e C. tropicalis apresentaram 

alta atividade enzimática. De acordo com Treviño-Rangel et al. (2013), C. orthopsilosis 

foi a espécie que mais apresentou atividade de fosfolipase entre as espécies do 

complexo C. parapsilosis, demonstrando que 69% dos isolados tiveram uma atividade 

enzimática muito elevada. 
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Alguns métodos para verificar a atividade de fosfolipase, como citoquímica a 

base de lecitina, ação em membrana corioalantóide de frango e testes bioquímicos 

foram propostos, no entanto, estes ensaios se tornam inadequados para testar um grande 

número de isolados (Ghannoum 2000; Schaller et al. 2005). A utilização de ágar 

Sabouraud dextrose (ASD) acrescido de gema de ovo (substrato com fosfolipídios), é 

um método in vitro que permite verificar a atividade enzimática de fosfolipases (Figura 

12) medida pelo cálculo de PZ, a partir da formação de um halo opaco em torno das 

colônias (Price et al. 1982). 

 

Figura 12. Halo de precipitação demonstrando a atividade de fosfolipase de Candida spp. em ágar 

Sabouraud dextrose acrescido de gema de ovo. 

1.1.4.3 Lipases extracelulares 

As enzimas lipolíticas são importantes nos processos infecciosos desencadeados 

por determinados fungos patogênicos, sendo caracterizadas como um dos principais 

fatores de virulência de Candida spp. A secreção destas enzimas está relacionada com a 

aquisição de nutrientes, adesão em tecidos do hospedeiro, interação sinérgica com 

outras enzimas hidrolíticas, ativação inespecífica de reação inflamatória e autodefesa, 

mediada pela lise da microbiota competidora (Trofa et al. 2008; Park et al. 2013; Sardi 

et al. 2013). 

As enzimas lipolíticas catalisam a clivagem e a formação de ligações ésteres, 

sendo que os dois grupos principais são formados pelas lipases e esterases. A diferença 

entre estas enzimas consiste na capacidade de atuar em substratos solúveis. As lipases 

atuam em uma grande quantidade de substratos, principalmente os insolúveis em água e 
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de cadeia longa, enquanto as esterases preferem substratos de menor hidrofobicidade e 

triglicerídeos com ácidos graxos menores que seis carbono (Fojan et al. 2000; Schaller 

et al. 2005; Chahinian & Sarda 2009). 

As lipases secretadas por C. albicans são expressas por 10 genes (LIP1 – 

LIP10), sendo que são observados todos os tipos de lipase durante a transição de 

morfologia de levedura para hifas. Ainda comprovando a ação de lipases como fator de 

virulência, verifica-se a detecção de transcritos de LIP5, LIP6, LIP8 e LIP9 em 

infecções experimentais por Candida (Park et al. 2013). C. parapsilosis possui dois 

genes que codificam a secreção de lipases, CpLIP1 e CpLIP2, que participam da 

patogênese das infecções relacionadas com esta espécie (Trofa et al. 2008; Silva et al. 

2012). Gácser et al. (2007), demonstraram que um inibidor de lipases (ebelactona B) 

reduziu significativamente a lesão tissular durante infecção por C. parapsilosis, e que a 

formação de biofilme foi inibida por mutantes de CpLIP1/CpLIP2, confirmando desta 

forma que isolados que não apresentam lipases funcionais possuem uma menor 

capacidade de desenvolver infecção em modelos experimentais. 

Para a verificação de secreção de esterase e lipase pelas espécies de Candida 

utiliza-se respectivamente o teste de opacidade (Figura 13) e meio de YNB (Yeast 

Nitrogen Base) suplementado com óleo de oliva e rodamina B. O teste de opacidade 

consiste na hidrólise de Tween 80 presente no meio onde é formada uma precipitação ao 

redor do local de inoculação da colônia (Slifkin 2000), enquanto que a atividade de 

lipase no meio de YNB é observada pela formação de halo fluorescente de coloração 

laranja (Kouker & Jaeger 1987). 

 

Figura 13. Halo de opacidade produzido por espécies de Candida submetidas ao teste de produção de 

lipase extracelular usando meio contendo Tween 80. 
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A atividade de enzimas lipolíticas constitui alvo de investigação como fator de 

virulência de Candida spp, sendo que várias espécies são capazes de secretar estas 

enzimas. Pakshir et al. (2013) demonstraram que 87% e 47% dos isolados de C. 

albicans e C. parapsilosis respectivamente, apresentaram atividade lipolítica no teste de 

opacidade e Kumar et al. (2006) verificaram que, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. 

inconspicua e C. lipolytica também são capazes de produzir enzimas lipolíticas. O 

complexo C. parapsilosis esta relacionado com uma baixa atividade lipolítica (Ge et al. 

2011), no entanto, Treviño-Rangel et al. (2013) relataram que 67% dos isolados de C. 

orthopsilosis e 13% de C. parapsilosis sensu stricto apresentaram alta atividade 

lipolítica. Por outro lado, C. metapsilosis não apresentou secreção extracelular de 

enzimas lipolíticas, demonstrando ser a espécie menos virulenta do complexo (Orsi et 

al. 2010; Németh et al. 2013). 

1.1.4.4 Fator Hemolítico  

A capacidade das espécies de Candida de produzir enzimas hemolíticas, 

denominadas de hemolisinas, tem como finalidade a aquisição de ferro pela degradação 

de hemoglobina ou do grupo prostético heme, a partir da lise de eritrócitos. Este 

mecanismo é um importante fator de virulência, pois permite a sobrevivência e 

persistência do patógeno no hospedeiro para o estabelecimento da infecção (Giolo & 

Svidzinski 2010; França et al. 2011b; Silva et al. 2012). 

O fator hemolítico secretado por C. albicans é uma manoproteína de parede 

celular, sendo que a porção de carboidrato liga-se à membrana dos eritrócitos 

promovendo a lise destas células (Watanabe et al. 1999). Apesar de que a expressão 

genética da atividade hemolítica de espécies de Candida é pouco compreendida, 

observa-se que a hemoglobina liberada pela lise das hemácias regula a expressão de 

genes de C. albicans, que estão associados com infecção, o que pode relacionar com a 

adesão de leveduras durante a disseminação pelo hospedeiro (Yan et al 1998; Pendrak et 

al. 2004). Luo et al. (2004) demonstraram em C. glabrata um gene HLP (haemolysin 

like protein) associado com a capacidade hemolítica desta levedura. 

Para verificar a secreção de hemolisinas pelas espécies de Candida utiliza-se 

agar Sabouraud dextrose suplementado com 3% de glicose e 7% de sangue de carneiro. 

A hemólise in vitro é observada pela formação de um halo ao redor da colônia, podendo 
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ser caracterizada como parcial (halo verde escuro) ou total (halo translúcido) de acordo 

com o micro-organismo estudado (Luo et al. 2001). 

Embora algumas casuísticas apontem C. albicans como a única espécie com 

capacidade hemolítica (Kumar et al. 2009; Ferreira et al. 2013; Pakshir et al. 2013), tem 

sido observado que a secreção do fator hemolítico ocorre de forma variada entre 

isolados clínicos de diversas espécies de Candida. Favero et al. (2014) demonstraram 

que C. tropicalis isolado de infecções da corrente sanguínea possui uma maior 

capacidade hemolítica quando comparada com C. albicans.  A verificação da produção 

de hemólise, de C. parapsilosis e C. tropicalis identificados de diferentes sítios 

anatômicos demonstrou que C. tropicalis isolada de sangue produz um maior halo de 

hemólise quando comparada com os de secreção traqueal e de pele; enquanto que 

isolados de C. parapsilosis de secreção traqueal possuem uma maior capacidade 

hemolítica comparada com os de sangue (França et al. 2011b). 

1.1.4.5 Aderência 

A capacidade de aderir firmemente em diferentes superfícies, incluindo células e 

matriz extracelular do hospedeiro e superfícies abióticas (cateteres intravascular e 

vesical, válvulas cardíacas e próteses dentárias) é uma importante característica das 

espécies de Candida (Tronchin et al. 2008; Silva et al. 2011; Bliss et al. 2012; De Groot 

et al. 2013; Mayer et al. 2013). O mecanismo de adesão durante o processo infeccioso 

que caracteriza candidíase desencadeia uma endocitose e penetração ativa das leveduras 

nas células (Figura 14), ocorrendo uma agressão tecidual e uma maior capacidade de 

disseminação pelo hospedeiro (Zhu & Filler 2010; Mayer et al. 2013). 

 

Figura 14. Etapas do processo infeccioso de candidíase, mostrando diferentes interações de adesão entre 

C. albicans e as células do hospedeiro. Adaptado de Zhu & Filler (2010). 



33 
 

Os constituintes de parede celular das espécies de Candida são determinantes 

nos mecanismos de adesão destes fungos na célula hospedeira. A parede celular de C. 

albicans possui uma variedade de moléculas que permite a diferenciação em duas 

camadas: externa e interna (Chaffin 2008). A estrutura externa da parede é constituída 

por glicoproteínas, formadas por ligações covalentes de mananas e proteínas 

(manoproteínas), enquanto que a camada interna contém polissacarídeos de quitina e β-

1,3-glicano que são responsáveis por uma maior resistência e forma da célula fúngica 

(Figura 15). As proteínas de parede celular (PPC) ligadas covalentemente às estruturas 

polissacarídicas são divididas em duas classes: PPC ligadas ao β-1,6-glicano por 

remanescentes de glicosilfosfatidinositol (GPI) e proteínas Pir (proteins internal 

repeats) que estão diretamente ligadas ao β-1,3-glicano (Gow et al. 2012; De Groot et 

al. 2013). 

 

Figura 15. Estrutura da parede celular de Candida albicans. Adaptado de Gow et al. (2012). 

A maioria das adesinas fúngicas conhecidas são PPC-GPI modificadas. A 

presença de proteínas adesinas na superfície celular das espécies de Candida determina 

a aderência destas leveduras à célula hospedeira (Verstrepen & Klis 2006; Silva et al. 

2012). Como mostrado na Figura 16, as adesinas compartilham uma estrutura molecular 

comum formada por três domínios (Verstrepen & Klis 2006; De Groot et al. 2013) e 

que são importantes no processo de adesão: 

-  C-terminal: contêm GPI-âncora, sendo o sítio de ligação da adesina na parede 

celular; 
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-  N-terminal: domínio que se projeta para superficie da célula e que possui um 

carboidrato ou peptídio de ligação; 

-  Domínio central: múltiplas repetições de serina/treonina codificado por uma 

sequência conservada de DNA que serve como uma fonte de variabilidade 

acionando eventos de recombinação na geração de novos alelos para adesinas. 

 

Figura 16. Estrutura molecular de adesinas presentes na parede celular das espécies de Candida. Adaptado 

de Verstrepen & Klis (2006). 

A interação entre adesinas e receptores de células ou componentes de matriz 

extracelular pode ocorrer por mecanismos específicos ou inespecíficos (Mendes-

Giannini et al. 2005). Desta forma, especificamente, células epiteliais e endoteliais, 

componentes extracelulares como laminina, fibronectina, colágeno, entactina, 

vitronectina e tenascina; e proteínas plasmáticas, como fibrinogênio e sistema do 

complemento fazem o papel de ligantes nos mecanismos de aderência de Candida spp 

ao hospedeiro (Tronchin et al. 2008; Chaffin 2008; Zhu & Filler 2010; Naglik et al. 

2011). Alguns mecanismos não específicos, como hidrofobicidade de superfície celular 

e interações eletrostáticas, influenciam nas interações de adesão entre espécies de 

Candida e superficies abióticas (Henriques et al. 2002; Tronchin et al. 2008). 

A ação das proteínas adesinas em C. albicans é controlada pela expressão de 

vários genes, onde são influenciados pela morfologia da levedura e tipo de receptor no 

hospedeiro (Chaffin 2008). Os genes de ALS (agglutinin-like sequence) codificam oito 

proteínas adesinas (Als1-7 e Als9), que estão relacionados com o reconhecimento de 

diferentes componentes moleculares, como demonstrados na Tabela 4. Entre as 

proteínas desta família, a Als3 é considerada de maior importância, associada à fase 
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filamentosa da levedura. Esta proteína participa do mecanismo de endocitose e 

aquisição de ferro extracelular pela levedura (Liu & Filler 2011). 

Tabela 4. Associação das adesinas da família Als de C. albicans com diferentes receptores.  

Adesinas Als Receptores 

Als1 Células epiteliais e endoteliais, fibronectina-, laminina- e fucose glicano, 

superfícies abiótica*. 

Als2 Células endoteliais e superfície abiótica*. 

Als3 Células epiteliais e endoteliais, fibronectina, laminina, superfícies abiótica*, 

colágeno tipo IV, receptor de transferrina para aquisição de ferro. 

Als4 Células endoteliais e superfície abiótica*. 

Als5 Proteínas matriz extracelular e superfície abiótica*. 

Als6 Superfície abiótica*. 

Als7 Superfície abiótica*. 

Als9 Células endoteliais, superfície abiótica* e laminina. 

Fonte: De Groot et al. (2013) 

*Vidro e plástico 

Ainda com relação a C. albicans outras adesinas são conhecidas. A adesina 

Hwp1 (hyphal wall protein 1) expressa pelo gene HWP, possui uma região N-terminal 

que funciona como um substrato para transglutaminase associada à célula epitelial e que 

se liga covalentemente à outras proteínas presentes na superfície da célula epitelial. 

Assim Hwp1 medeia a aderência à célula epitelial, por funcionalmente se assemelhar as 

proteínas das células hospedeiras. As proteínas adesinas como Iff11 e Hyr1 (hyphally 

upregulated protein 1) reguladas pelos genes IFF (IPF família F) e HYR são específicas 

de hifas, e estão relacionadas com resistência à ação de neutrófilos (Tronchin et al. 

2008; Hiller et al. 2011; Liu & Filler 2011; Naglik et al. 2011; De Groot et al. 2013; 

Mayer et al. 2013).  

Espécies de Candida não-albicans expressam genes que codificam adesinas, no 

entanto o mecanismo destas proteínas na adesão não é totalmente elucidado. O gene 

EPA (epithelial adhesin) de C. glabrata participa da adesão desta levedura em células 

epiteliais (Zupancic et al. 2008), sendo que a principal adesina, Epa1, é uma lecitina 

dependente de cálcio que liga-se a conjugados de N-acetil-glicol contendo lactosamina 

do hospedeiro (Cormack et al. 1999). A adesão de C. parapsilosis envolve cinco 

proteínas da família Als e seis Pga 30 (proteínas ancoradas por glicosilfosfatidilinositol) 
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e para C. tropicalis são conhecidos três Als envolvidos nos processos de adesão desta 

espécie (Silva et al. 2011; Silva et al. 2012). 

Para verificar a capacidade adesiva in vitro das espécies de Candida são 

utilizados substratos contendo células ou proteínas que permitem o reconhecimento de 

adesinas presentes na parede celular (Chaffin 2008). A utilização de células epiteliais 

bucais suspensas em PBS (phosphate buffered saline) realizadas segundo Kimura & 

Pearsall (1978) permite uma análise quantitativa de leveduras aderidas. A Figura 17 

evidencia células de leveduras aderidas às células epiteliais da mucosa bucal. 

 

Figura 17. Leveduras aderidas em células epiteliais bucais coradas com cristal de violeta (1000x). 

C. albicans e C. parapsilosis apresentam-se com diferenças na capacidade de 

adesão à células epiteliais (Lima-Neto et al. 2009). A presença de componentes 

fucosilados, observados por análise histoquímica, na superfície de C. albicans permite 

uma maior capacidade de aderência desta espécie quando comparado com C. 

parapsilosis. Em culturas, onde as duas espécies são encontradas, verifica-se, 

entretanto, que C. parapsilosis aumenta sua capacidade de aderência pela influência de 

sinais moleculares produzidos por C. albicans (Seabra et al. 2013). Entre as espécies do 

complexo C. parapsilosis, a capacidade de aderência às células epiteliais bucais de 

humanos é semelhante entre C. parapsilosis sensu stricto e C. orthopsilosis, enquanto 

C. metapsilosis é a espécie que apresenta menor habilidade com relação a este fator de 

virulência (Bertini et al. 2013). 

Outras células também podem ser usadas para avaliação in vitro da aderência de 

espécies de Candida às células do hospedeiro. C. albicans pode se aderir a duas 

linhagens de células epiteliais, Hep-2 (células humanas de carcinoma de laringe) e 

Caco-2 (células humanas de adenocarcinoma de colón). Emira et al. (2011) observaram 
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que 83% dos isolados de C. albicans foram capazes de aderir em células Caco-2 e 61% 

em células Hep-2. 

1.1.4.6 Formação de Biofilme 

A formação de biofilme pelos micro-organismos é um mecanismo de proteção 

para seu desenvolvimento, onde se observa relações simbióticas e uma maior 

capacidade de viabilidade em ambientes hostis (Davey & O’toole 2000). A associação 

de células de Candida formando biofilme é uma das principais contribuições para a 

virulência destas leveduras, pelo fato de favorecer uma evasão dos mecanismos de 

defesa do hospedeiro, maior resistência ao tratamento com antifúngico e 

competitividade a outros agentes infecciosos (Trofa et al. 2008; Silva et al 2009; 

Martinez & Fries 2010; Silva et al. 2012; Costa et al. 2013; Mayer et al. 2013). A 

importância destas características reflete em um aumento da taxa de mortalidade, 

quando o processo infeccioso está relacionado com a produção de biofilme pelo fungo 

agente da infecção (Cuéllar-Cruz et al. 2012; Sardi et al. 2013). 

A estrutura do biofilme consiste em uma comunidade de micro-organismos, 

envolvidos por uma matriz extracelular que se desenvolve tanto em tecidos do 

hospedeiro como também em materiais médicos hospitalares (Mayer et al. 2013; Sardi 

et al. 2013). A formação do biofilme ocorre por um processo sequencial de eventos que 

começa com a aderência a um substrato (etapa de aderência), resultando em uma 

camada de células que se dividem e produzem hifas ou pseudohifas, que se projetam 

para a parte superior, correspondendo à fase inicial do processo. As fases finais da 

formação de biofilme são caracterizadas pela síntese de uma matriz extracelular (etapa 

de maturação) e dispersão de leveduras em torno do substrato (etapa de dispersão). A 

Figura 18 mostra as etapas da formação de biofilme segundo Finkel & Mitchell (2011). 
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Figura 18. Estágios de formação do biofilme por espécies de Candida. Células de leveduras aderidas ao 

substrato (a); Formação de microcolônias com produção de hifas ou pseudohifas (b); Expansão 

do biofilme e produção de matriz extracelular (c); Liberação de leveduras do biofilme para 

dispersão em torno do substrato (d). Adaptado de Finkel & Mitchell (2011). 

O processo de adesão das leveduras no substrato, evento que precede a formação 

do biofilme, consiste primeiramente em interações inespecíficas, e em seguida ocorre 

uma adesão específica mais forte pela ação de proteínas adesinas presentes na parede 

celular fúngica (Blankenship & Mitchell 2006; Ramage et al. 2006; Seneviratne et al. 

2008; Cuéllar-Cruz et al. 2012). Neste estágio inicial observa-se que o gene BCR1 

(biofilm and cell wall regulator 1) é um fator regulatório de transcrição de genes de 

adesinas e proteínas de parede celular das leveduras (ALS1, ALS3, HWP1) (Pannanusorn 

et al. 2014; Singaravelu et al. 2014). A família ALS (Als 1 e Als 3) participa da 

coagregação das células de leveduras, enquanto que o gene HWP1 codifica adesinas 

presentes na superfície de hifas (Nobile et al. 2008). Esta primeira etapa pode ainda ser 

influenciada por genes responsáveis pela aderência em superfícies abióticas, como 

EAP1 (enhanced adhrence to polystyrene) e o CSH1 (cell surface hydrophobicity 1) que 

está relacionado com a hidrofobicidade de superfície celular (Costa et al. 2013).  

A matriz extracelular mantém a integridade da estrutura do biofilme, sendo 

constituído principalmente por carboidratos, proteínas, fósforo e hexosaminas. A 

produção destes constituintes é influenciada pelo substrato, pH, oxigênio e espécie 

envolvida na formação do biofilme (Blankenship & Mitchell 2006; Silva et al. 2011; 

Cuéllar-Cruz et al. 2012; Sardi et al. 2013). A matriz extracelular, produzida por células 

sésseis, é um componente do biofilme que influencia na virulência das espécies de 

Candida pela sua capacidade de restrição na entrada de agentes antifúngicos utilizados 

no tratamento da doença (Douglas 2003; Al-Fattani & Douglas 2006; Blankenship & 

Mitchell 2006; Martinez & Fries 2010; Da Silva et al. 2012; Mathé & Van Dijck 2013). 

A presença da matriz extracelular, no entanto não é um fator isolado, outras 

características associadas, como taxa de crescimento das células, expressão de genes 

que conferem resistência ou presença de células persistentes que são capazes de escapar 
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à ação de antifúngicos e reconstituir novamente o biofilme, determinam um fenômeno 

multifatorial para o desenvolvimento de resistência aos antifúngicos (Uppuluri et al. 

2009; Martinez & Fries 2010; Mathé & Van Dijck 2013; Taff et al. 2013). 

A etapa de dispersão é caracterizada pela liberação de células de leveduras da 

estrutura do biofilme, que pode resultar na formação de novos biofilmes ou propagar 

para outros tecidos do hospedeiro. Algumas características importantes como a reversão 

de hifas para leveduras, novos reguladores de transcrição específicos para esta fase 

como Ume6, Pes1 e Nrg1 (reguladores de dispersão), que reduzem ou aumentam a 

liberação de células e uma elevada capacidade de aderência e filamentação quando 

comparada com células planctônicas são observadas nesta fase (Finkel & Mitchell 

2011). 

Durante a formação do biofilme de Candida, ocorre um sistema de comunicação 

intercelular conhecido como quorum sensing, que modula o seu desenvolvimento, 

permitindo crescimento e dispersão das células de leveduras (Hogan 2006; Martinez & 

Fries 2010). Algumas moléculas deste sistema de comunicação, como tirosol e farnesol, 

são importantes na formação do biofilme. Enquanto tirosol promove a formação de 

hifas e biomassa na fase inicial do biofilme, o farnesol inibe a formação de hifas, 

impedindo o crescimento do biofilme e permitindo a dispersão das células para outros 

locais anatômicos no hospedeiro humano (Ramage et al. 2009; Ten Cate et al. 2009; 

Martinez & Fries 2010; Finkel & Mitchell 2011; Cuéllar-Cruz et al. 2012; Costa et al. 

2013). 

Os mecanismos de formação de biofilme são similares entre as espécies de 

Candida. No entanto, algumas características específicas de acordo com a levedura 

envolvida, como morfologia celular (Figura 19), tipos de substrato e fontes de nutrientes 

podem ser observadas (Seneviratne et al. 2008; Costa et al. 2013). Biofilme de C. 

glabrata formado em superfície de silicone quando na presença de urina produz uma 

biomassa mais intensa comparado com biofilme de C. parapsilosis e C. tropicalis, 

entretanto na presença de caldo Sabouraud dextrose, observa-se um escasso 

desenvolvimento do biofilme de C. glabrata comparado às outras espécies (Silva et al. 

2009; Silva et al. 2010). C. parapsilosis facilmente consegue formar biofilme em meios 

com altas concentrações de lipídios e glicose (Nosek et al. 2009). A formação de 

biofilme de C. albicans pode ocorrer na superfície de qualquer material médico 

hospitalar, enquanto o de C. tropicalis ocorre principalmente em catéter de látex e de 

silicone (Silva et al. 2009; Negri et al. 2010; Cuéllar-Cruz et al. 2012). 
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Figura 19. Microscopia eletrônica de varredura de biofilmes de diferentes espécies de Candida formado 

em superfície de poliestireno. (a) – biofilme de C. albicans formado por uma mistura 

heterogênea de blastoconidios, pseudohifas e hifas; (b) – grupos irregulares de leveduras de C. 

parapsilosis; (c) – biofilme fino e compacto formado por leveduras de C. glabrata; (d) – 

agregados de micro-colônias de blastoconidios de C. tropicalis. Adaptado de Ramage et al. 

(2009); Lattif et al. (2010); Costa et al. (2013). 

A capacidade de formar biofilme pelas espécies de Candida tem sido 

amplamente investigada em diferentes casuísticas. Pannanusorn et al. (2013) 

verificaram a capacidade de formar biofilme em 393 espécies de Candida isoladas de 

infecções da corrente sanguínea, sendo que C. albicans (40,3%) apresentou uma menor 

capacidade de formar biofilme, quando comparado com as espécies não-albicans 

(88,7%). Dentre estas espécies, 100% dos isolados de C. tropicalis e C. lusitaniae 

formaram biofilme, seguido de 95% de C. glabrata, 86% de C. dubliniensis e 67% de 

C. parapsilosis. A maior capacidade de formar de formar biofilme entre outras espécies 

do gênero Candida quando comparado com C. albicans, que é a espécie mais 

patogênica, também foi relatado por Mohandas & Ballal (2011) e Ferreira et al. (2013), 

onde utilizaram isolados de diferentes amostras clinicas e ambientais. Tosun et al. 

(2013) demonstraram que somente C. parapsilosis sensu stricto foi capaz de formar 

biofilme, enquanto que Lattif et al. (2010) verificaram que todas as espécies do 

complexo C. parapsilosis foram hábeis na formação do biofilme. 

O desenvolvimento de biofilme por diferentes espécies de Candida, de acordo 

com o local da infecção, foi verificado por Villar-Vidal et al. (2011), onde observaram 

que C. albicans e C. dubliniensis isolados de sangue apresentam uma maior atividade 
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metabólica na formação do biofilme quando comparados com isolados de mucosa bucal. 

Junqueira et al. (2011) verificaram, no entanto que a patogenicidade de isolados de C. 

albicans de infecções orais e sistêmicas apresentaram a mesma capacidade de formação 

de biofilme, independentemente do local da infecção. 

Uma das principais técnicas utilizadas para quantificar a viabilidade celular das 

diferentes espécies de Candida é o teste de redução do XTT (2,3-bis (2-methoxy-4-

nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenyl amino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide) (Da Silva 

et al. 2008; Tosun et al. 2013; Costa et al. 2013; Ferreira et al. 2013; Pannanusorn et al. 

2013; Sánchez-Vargas et al. 2013). Este teste, como mostra a Figura 20, consiste em um 

método quantitativo colorimétrico que se baseia na formação de um produto corado 

(formazano) pelas dehidrogenases mitocondriais de células de leveduras 

metabolicamente ativas, sendo que a cor formada é medida em espectrofotometria no 

comprimento de onda de 492 nm (Nett et al. 2011; Chandra et al. 2012). 

 

Figura 20. Placa de poliestireno mostrando a formação de biofilmes por isolados de C. parapsilosis 

utilizando o ensaio colorimétrico pelo XTT. O teste foi realizado em triplicata para cada 

isolado testado e a atividade metabólica das células é visualizada pela intensidade da cor 

obtida, com leitura no espectrofotômetro. 

1.1.4.7 Fenômeno switching 

A grande variabilidade morfológica das espécies de Candida é um fator 

importante que determina sua capacidade de se estabelecer e disseminar em novos 

habitats (Ramírez-Zavala et al. 2008; Jain & Fries 2009). Desta forma, o fenômeno 

switching é uma característica desenvolvida in vitro pelas espécies de Candida, com a 



42 
 

finalidade de assumir diferentes características macroscópicas e que está associada à 

uma diversidade de alterações a nível celular (Jain et al. 2008; Jain & Fries 2009). Estas 

alterações fenotípicas ocorrem de forma reversível somente em uma pequena 

porcentagem da população celular, no entanto, a característica da colônia é repassada de 

forma estável por muitas gerações após o evento inicial (Jain & Fries 2009). 

Apesar de que a variabilidade fenotípica possa ocorrer de forma aleatória e com 

baixa frequência, os fenótipos alterados que conferem vantagens biológicas para o 

micro-organismo podem ser selecionados. O fenômeno switching representa um dos 

vários mecanismos através dos quais uma "heterogeneidade de fenótipo" pode ser 

obtida em uma população de fungos. Isto permite que estes micro-organismos se 

adaptem rapidamente a diferentes microambientes, o que ajuda a promover a invasão de 

tecidos (adesão e formação de hifas), evasão do sistema imune do hospedeiro 

(influenciando na atividade de neutrófilos) e resistência aos antifúngicos (Mavor et al. 

2005; Jain & Fries 2009). 

O fenômeno switching verificado em isolados de C. albicans mostra um sistema 

de mudança branco-opaco (white-opaque) como obsevado na Figura 21. Quando células 

de uma única colônia branca são inoculadas em meios pobres em nutrientes, a maioria 

das colônias formadas exibem o fenótipo branco, mas uma minoria (~10-3) exibe o 

fenótipo opaco. Quando células de uma única colônia opaca são inoculadas a uma baixa 

densidade, a maioria das colônias que se formam são opacas e uma minoria são brancas. 

Diferenças acentuadas são observadas entre células brancas e opacas com relação ao 

fenótipo celular: as brancas são redondas a ovais com a superfície lisa, enquanto que as 

opacas são duas vezes maiores que as anteriores e possuem superfície rugosa (Soll 

2009). Alguns pesquisadores mostram que células opacas são menos virulentas, quando 

comparadas com as células brancas, em modelos experimentais de infecções sistêmicas 

em animais (Yang 2003; Jain & Fries 2009; Modrzewska & Kurnatowski 2013). 
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Figura 21. Fenômeno switching relacionado ao sistema de mudança branco-opaco apresentado por C. 

albicans. Adaptado de Soll (2009). 

Para C. parapsilosis são observados quatro fenótipos que caracterizam o 

fenômeno switching: colônias rugosas, concêntricas, crateriformes e lisas. Células de 

colônias rugosa e concêntricas são predominantemente formadas por pseudohifas, 

enquanto que as células de colônias crateriformes e lisas são arredondadas (Figura 22). 

Em superfícies de poliestireno, o fenótipo concêntrica possui a capacidade de formar 

biofilme até duas vezes mais quando comparado com colônias rugosas, lisas e 

crateriformes (Laffey & Butler 2005). 

 

Figura 22. Diferentes fenótipos exibidos por C. parapsilosis mostrando o fenômeno switching. Rugoso e 

concêntrico com a formação de pseudohifas (a e b); crateriforme e liso mostrando leveduras 

alongadas (c) e pequenas (d). Adaptado de Laffey & Butler (2005). 
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A avaliação do fenômeno switching em C. tropicalis revela quatro tipos 

diferentes de fenótipos de colônias: anelar, rugosa, lisa e semi-lisa. De acordo com estas 

características, observa-se que a formação de biofilme ocorre mais intensamente em 

fenótipos que apresentam uma maior quantidade de pseudohifas (anelar, rugosa e semi-

lisa). A presença de matriz extracelular durante o desenvolvimento dos fenótipos 

anelares e ásperos está correlacionada com a complexa arquitetura das colônias, o que 

demonstra um possível papel da matriz extracelular no fenômeno switching em C. 

tropicalis (França et al. 2011a). 

1.1.5. Suscetibilidade in vitro 

Considerando a resistência intrínseca e adquirida de algumas espécies de fungos 

a determinados fármacos, os testes de suscetibilidade são ferramentas importantes na 

tentativa de escolha de uma terapia adequada na cura das infecções fúngicas (Giolo & 

Svidzinski 2010; Kuper et al. 2012; Eschenauer & Carver 2013; Posteraro et al. 2014). 

A resistência in vitro aos antifúngicos pode ser detectada pela CIM, que consiste na 

obtenção da menor concentração do antifúngico capaz de inibir o crescimento do micro-

organismo. Métodos de referência, devidamente padronizados e validados, para os 

testes de suscetibilidade são pesquisados para a sua utilização na prática clínica 

(Almeida et al. 2009; Cuenca-Estrella & Rodriguez-Tudela 2010; Lass-Flörl et al. 

2010). 

Nos últimos anos têm-se padronizado várias técnicas para detecção de 

suscetibilidade in vitro de fungos, tendo como princípio as metodologias baseadas nas 

diluições (macro e microdiluições) dos antifúngicos em meios líquidos ou difusão em 

meios sólidos. O Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), desenvolveu 

documentos que padronizam os testes de macrodiluição e microdiluição em caldo, 

sendo que os mais utilizados são os de microdiluição, por apresentarem maior facilidade 

de excecução técnica. Os documentos mais recentes utilizados para a realização dos 

testes de suscetibilidade são M38-A2 (CLSI, 2008) para fungos filamentosos; M27-A3 

(CLSI, 2008) e M27-S4 (CLSI, 2012) para leveduras. Estes documentos estabelecem o 

meio de cultura utilizado para crescimento prévio do fungo, padronização de diluições 

do antifúngico, meio de cultura (RPMI 1640), tamanho do inóculo, período e 

temperatura de incubação, leitura e interpretação dos resultados (CIM). Estes métodos 
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de suscetibilidade in vitro apresentam uma boa reprodutibilidade, mas são de difícil 

aplicação em laboratórios de rotina microbiológica (Negri et al. 2009; Perkhofer et al. 

2010). 

O Etest® (AB Biodisk, Solna, Suécia) é um método comercial simples, que 

consiste em uma fita plástica contendo diferentes concentrações do antifúngico, 

permitindo verificar a CIM. Este método apresenta resultados semelhantes aos de 

microdiluição em caldo, sendo uma boa alternativa para uso nos laboratórios clínicos.  

A técnica é realizada em meios de cultura sólidos, onde as fitas contendo diferentes 

gradientes de concentração de antifúngico são colocadas na superfície do meio de 

cultura contendo o inóculo do fungo, sendo que, desta forma ocorre uma difusão do 

antifúngico mantendo o gradiente das concentrações ao redor da fita. A inibição do 

crescimento fúngico é visualizada por uma área com formato elíptico, sendo que a CIM 

é determinada como a concentração expressa na fita exatamente no ponto que intercepta 

a elipse de inibição do crescimento, como mostrado na Figura 23 (Johnson 2008; Tapia 

2009; Dannanoui et al. 2010; Perkhofer et al. 2010). 

 

Figura 23. Fita de Etest® mostra a elipse de inibição de crescimento de leveduras do gênero Candida. 

Além da concordância quando comparado com perfil de suscetibilidade 

determinado pelos métodos de referência (Fleck et al. 2007; Pfaller et al. 2010a; 

Madhavan et al. 2010; Metin et al. 2011; Ranque et al. 2012), a utilização do Etest®, 

representa um fator positivo, visto que otimiza o início da terapia antifúngica nas 

infecções por Candida spp (Negri et al. 2009; Favalessa et al. 2010; Metin et al. 2011). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Espécies de Candida têm sido as principais responsáveis por infecções fúngicas 

superficiais e invasivas em todo mundo. Pesquisas anteriores realizadas em pacientes 

atendidos no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

mostraram que estes micro-organismos foram as principais causas de infecções fúngicas 

detectadas neste hospital.  Os pesquisadores do Laboratório de Micologia do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG, trabalhando com estes pacientes, 

isolaram de diferentes materiais clínicos leveduras identificadas como pertencentes ao 

gênero Candida (Passos et al. 2007; Ataides et al. 2012). Deste modo, este trabalho se 

propõe a identificar estes isolados por métodos moleculares com a finalidade de 

observar a frequência de espécies-específicas pertencentes ao complexo C. parapsilosis, 

bem como a caracterização dos fatores de virulência e perfil de suscetibilidade. 

A etiologia de candidíase tem alterado nos últimos anos, portanto a identificação 

da espécie representa um importante passo no conhecimento da epidemiologia da 

doença. Além de C. albicans, outras espécies consideradas emergentes como C. krusei, 

C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis têm sido frequente como agente desta 

infecção. Características morfológicas e fisiológicas são os principais aspectos 

considerados para a identificação destas leveduras, mas estas técnicas manuais são 

demoradas e exigem pesquisadores experientes, podendo levar a uma identificação 

errônea do agente etiológico. Portanto, métodos moleculares tornam-se de grande valia, 

pois são técnicas que apresentam uma maior especificidade, além de permitir a distinção 

de espécies estritamente relacionadas pertencentes a um grupo e que, não são 

identificadas pelas metodologias tradicionais. PCR e RFLP são métodos moleculares, 

descritos para o uso de discriminação de vários micro-organismos, como a distinção de 

espécies de Candida. 

Com a heterogeneidade de agentes etiológicos relacionados com candidíase, a 

determinação de fatores de virulência das espécies de Candida, permite o entendimento 

da patogênese da infecção. Existem diferenças significativas quanto à expressão destes 

fatores entre as espécies de Candida, podendo ainda ser influenciada pelo sítio 

anatômico acometido e suscetibilidade aos antifúngicos. Embora para C. albicans estes 

fatores tenham sido largamente estudados, há uma escassez de resultados quando se 

trata de espécies não-albicans. 
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Para estabelecer o melhor tratamento para as infecções fúngicas faz-se 

necessário o conhecimento da suscetibilidade dos agentes etiológicos frente aos 

principais antifúngicos de uso sistêmico ou tópico. As espécies de Candida apresentam 

padrões de suscetibilidade diferentes de acordo com o isolado e o antifúngico. Assim os 

resultados da suscetibilidade in vitro podem influenciar na taxa de mortalidade 

apresentada por candidíase. Entre as metodologias que podem ser utilizadas para 

detecção da suscetibildade do fungo ao antifúngico, destaca-se o Etest®, que é um 

sistema comercial simples, de fácil execução e que apresenta resultados satisfatórios 

quando comparado com técnicas de referência padronizadas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Analisar características moleculares e fenotípicas de espécies do complexo C. 

parapsilosis isolados de sangue e de unhas. 

3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar em nível de espécie os isolados de Candida obtidos de sangue e 

raspados subungueal por métodos fenotípicos; 

 Identificar e distinguir as espécies pertencentes ao complexo C. parapsilosis por 

técnicas moleculares; 

 Verificar a produção de enzimas hidrolíticas (proteinase, fosfolipase, esterase e 

hemolisina) e capacidade de aderência em células epiteliais bucais das espécies 

do complexo C. parapsilosis; 

 Avaliar a formação de biofilmes; 

 Determinar a suscetibilidade in vitro dos isolados do complexo Candida 

parapsilosis ao fluconazol, itraconazol, anfotericina B, caspofungina e 

posaconazol. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Amostras 

Neste estudo foram incluídos 87 isolados de C. parapsilosis, sendo 54 

provenientes de sangue e 33 de lesões subungueal de pacientes internados e/ou 

ambulatoriais atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(HC/UFG). Estas amostras foram provenientes de pesquisas anteriores realizadas no 

Laboratório de Micologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/UFG com 

a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do HC/UFG, 

conforme os protocolos: 065/2008 (Anexo 1) e 019/03 (Anexo 2). 

4.2. Provas de Identificação das Espécies de Candida 

4.2.1. Métodos Fenotípicos 

As leveduras, que estavam armazenadas a -70°C em caldo YEPD (Difco®  

Laboratories, EUA) com 10% de glicerol, foram subcultivadas em agar YEPD (Difco® 

Laboratories, EUA) antes do teste, para assegurar a pureza das culturas. A identificação 

fenotípica dos isolados foi realizada de acordo com Kurtzman et al. (2011). A produção 

de clamidoconídios em ágar Cornmeal (Difco® Laboratories, EUA) acrescido de Tween 

80, teste de Reynolds-Braude para verificar a produção de tubo germinativo, 

assimilação de fontes de carbono e crescimento em meio de CHROMagar™Candida 

(Microbiology, France) foram realizados para todos os isolados. Quando a identificação 

da espécie de Candida não foi possível pelos métodos citados acima foi utilizado o kit 

comercial ID 32C (BioMérieux, France). 

4.2.2. Métodos Moleculares para Distinção do Complexo C. parapsilosis 

Os isolados identificados como C. parapsilosis foram submetidos a testes 

moleculares para a confirmação da identificação fenotípica. Foram realizados a reação 

em cadeia da polimerase (PCR) e polimorfismo no comprimento de fragmentos de 
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restrição (RFLP) para a distinção das espécies pertencentes ao complexo C. parapsilosis 

os quais serão descritos abaixo. 

4.2.2.1 Extração do DNA 

 A extração de DNA foi realizada segundo a metodologia de Del Poeta et al. 

(1999) e modificada por Casali et al. (2003). As colônias crescidas em ágar YEPD 

(Difco® Laboratories, EUA) a 37°C por 24 a 48 horas foram suspensas em 0,5 mL de 

TENTS (Tris HCL 10 mM, pH 7,5, EDTA 1 mM pH 8,0, NaCl 200 mM, 2% de Triton, 

1% de SDS) contendo 0,2 mL de pérolas de vidro de 0,45 mm, 0,5 mL de fenol 

clorofórmio e agitados em vórtex por 2 minutos. Em seguida foi realizada uma 

centrifugação por 10 minutos a 13000 rpm. A fase aquosa foi transferida para novo tubo 

e o mesmo volume de etanol absoluto foi adicionado e incubado a -20°C por 1 hora para 

a precipitação do DNA. Após uma centrifugação por 15 minutos a 13000 rpm, o DNA 

precipitado foi ressuspenso em 0,5 mL de TE (Tris HCl 10 mM pH 8,0, EDTA 1 mM 

pH 8,0), onde foi adicionado 2,5 µL de RNase na concentração de 50 µg/mL e incubado 

a 37°C por 30 minutos. O DNA obtido foi desproteinizado e extraído do isolado 

adicionando volume igual de fenol clorofórmio e centrifugado por 15 minutos a 13000 

rpm. A fase aquosa foi transferida para novo eppendorf, onde foi adicionado 20 µL de 

NaCl 5 M e o DNA foi precipitado com etanol absoluto a -20°C por uma hora. Após 

uma centrifugação por 10 minutos a 13000 rpm, foi retirado o excesso de sobrenadante 

em papel toalha e o DNA foi ressuspenso em 50 µL de tampão TE e estocado a -20°C. 

A análise qualitativa do DNA extraído foi realizada por uma eletroforese em gel de 

agarose a 1% corado por brometo de etídio (0,5 µg/mL) e visualizado em 

fotodocumentador (Bio Rad, EUA). Para a quantificação do DNA foi utilizado 

espectrofotômetro UV-Vis BioMate 3S (Thermo Scientific, EUA). 

4.2.2.2  Procedimento da Reação em Cadeia da Polimerase 

A PCR foi realizada de acordo com Tavanti et al. (2005), onde foi utilizado os 

oligonucleotídeos S1F (5’ GTT GAT GCT GTT GGA TTG T 3’) e SIR (5’ CAA TGC 

CAA ATC TCC CAA 3’) capazes de amplificar o gene SADH. 
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Para a reação foi preparada 50 µL de solução que incluia 1.5 U de taq DNA polimerase 

(Invitrogen Life Technologies, EUA), 200 µM de cada dNTP (Invitrogen Life 

Technologies, EUA), 100 ng de DNA, 10 µM de cada oligonucleotídeo, 5 µL da 

solução 10x livre de magnésio e 3 µL de MgCl2 25 mM. A amplificação foi realizada no 

termociclador Bio-Rad Termociclador T100 com um ciclo inicial de desnaturação a 

95ºC por três minutos, seguido de 30 ciclos constando de um minuto de desnaturação a 

94ºC, um minuto de anelamento a 50ºC e um minuto de extensão a 74ºC, e com um 

passo final de extensão por 10 minutos a 74°C. Os produtos amplificados foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose (Invitrogen Life Technologies, EUA) a 2%, 

diluído em tampão TEB 1x com brometo de etídio (0,5 µg/mL). Foi utilizado marcador 

de peso molecular de 100 pb (Invitrogen Life Technologies, EUA). Em seguida, a 

visualização das bandas correspondendo ao fragmento amplificado forma submetidas a 

eletroforese e analisadas em fotodocumentador (Bio Rad, EUA) sob iluminação de luz 

ultravioleta. A confirmação da identificação dos isolados de C. parapsilosis pela PCR 

foi obtida pela amplificação de um fragmento aproximado de 716 pb. 

4.2.2.3 RFLP - Digestão por Enzima de Restrição BanI 

  Após a reação de PCR foi realizada a purificação do fragmento amplificado (716 

pb), utilizadondo-se o kit de purificação da Qiagen (Biotecnologia Brasil Ltda), e a 

digestão foi realizada utilizando-se 20 µL do produto de PCR purificado onde foi 

adicionado 2 µL (10 U/µL) da enzima de restrição BanI (Thermo Scientific, EUA) e 2 

µL do tampão da enzima. Esta mistura foi incubada em banho-maria durante duas horas 

a 37ºC. A reação de digestão dos produtos de PCR foi submetida à eletroforese em gel 

de agarose (Invitrogen Life Technologies, EUA) a 2% diluído em tampão TEB 1x com 

brometo de etídio (0,5 µg/mL). Foi utilizado marcador de peso molecular de 100 pb 

(Invitrogen Life Technologies, EUA). Em seguida, a visualização das bandas geradas 

pela digestão foram submetidas a eletroforese e analisadas em fotodocumentador (Bio 

Rad, EUA) sob iluminação de luz ultravioleta. Isolados padrões, como C. parapsilosis 

ATCC 22019 (grupo I), C. ortopsilosis ATCC 96141 (grupo II) e C. metapsilosis ATCC 

96143 (grupo III) foram usados como controle positivo. As espécies do complexo C. 

parapsilosis formam diferentes padrões de fragmentospor digestão: 521 e 196 pb para 
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C. parapsilosis sensu stricto, 716 pb para C. orthopsilosis e 370, 188, 93 e 60 pb para C. 

metapsilosis, de acordo com Tavanti et al. (2005). 

4.3. Determinação dos Fatores de Virulência das Espécies do Complexo C. 

parapsilosis 

Após a identificação das espécies do complexo C. parapsilosis, foram realizadas 

diferentes metodologias para verificação das características fenotípicas relacionadas 

com a virulência como: capacidade de secreção de enzimas hidrolíticas (proteinase, 

fosfolipase, esterase e hemolisinas), aderência em células epiteliais bucais, avaliação da 

cinética de formação de biofilmes e frequência de fenômeno switching. 

Os testes foram realizados em duplicata e duas amostras padrão foram incluídas 

como controle: C. parapsilosis ATCC 22019 e C. albicans ATCC 10231. 

4.3.1. Proteinase 

A detecção da atividade de proteinase foi realizada segundo De Bernadis et al. 

(1999). Para a preparação do inóculo foram utilizadas leveduras de um crescimento de 

24 horas em ágar Sabouraud dextrose (Difco Laboratories, EUA) que foram suspensas 

em tampão PBS (8,8 g de NaCl; 0,991 g de Na2HPO4; 0,27 g de KH2PO4/L) de forma 

que a concentração final foi de 107 leveduras/mL contadas em câmara de Neubauer. 

Esta suspensão (10 µL) foi inoculada na superfície do meio de cultura contendo 0,04 g 

MgSO4.7H2O, 0,5 g K2HPO4, 0,2 g NaCl, 0,2 g extrato de leveduras, 4 g glicose, 0,5 g 

soro albumina bovina (Sigma Chemical Co) 60 mL de água destilada ajustado para pH 

3,5 e 140 mL de agar bacteriológico simples esterilizado. As placas foram incubadas a 

37°C e a leitura foi realizada após sete dias. A atividade das proteinases foi avaliada 

através da determinação de PZ de acordo com Price et al. (1982): PZ entre 0,9-1: 

atividade enzimática muito baixa; 0,8-0,89: baixa; 0,70-0,79: alta e PZ menor que 0,69: 

atividade enzimática muita alta. 
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4.3.2. Fosfolipase 

A detecção da atividade de fosfolipase foi realizada segundo Tsang et al. (2007). 

Para verificar a atividade de fosfolipase foi utilizado um meio contendo 13 g ágar 

Sabouraud dextrose (Difco® Laboratories, EUA), 0,11 g CaCl2, 11,7 g NaCl e 184 mL 

água destilada o qual foi homogeneizado autoclavado e adicionado de 10% de emulsão 

de ovo e distribuído em placas de Petri. 

Aliquotas de 10 µL da suspensão de leveduras (como descrito no item 4.3.1) 

foram inoculadas na superfície do meio e incubadas a 37°C durante quatro dias. A 

atividade da fosfolipase foi avaliada através da determinação de PZ de acordo com Price 

et al. (1982). 

4.3.3. Esterase 

A atividade de esterase foi determinada utilizando o meio para o teste de 

opacidade segundo Slifkin (2000). O meio de cultura distribuído em placas de Petri foi 

preparado com 10 g peptona, 0,1 g CaCl2, 4 g NaCl, 15 g ágar bacteriológico, 5 mL 

Tween 80 e 1000 mL água destilada o qual foi inoculado 5 µL da suspensão de 

leveduras (como descrito no item 4.3.1), sendo que a leitura do teste foi determinado 

após incubação a 37°C durante um período de 10 dias. A atividade de esterase foi 

avaliada através da determinação de PZ de acordo com Price et al. (1982). 

4.3.4. Hemolisina 

A ação de hemolisinas foi avaliada de acordo com a técnica descrita por Luo et 

al. (2001). Para a preparação do inóculo foi utilizado leveduras de um crescimento de 18 

horas em agar Sabouraud dextrose que foram suspensas em solução fisiológica 0,85%, 

sendo que a concentração de células foi ajustada em câmara de Neubauer para 108 

leveduras/mL. Esta suspensão (10 µL) foi inoculada em meio de cultura contendo agar 

Sabouraud dextrose acrescido de 7% de sangue de carneiro desfibrinado (Newprov, 

Brasil) e suplementado com 3% de dextrose distribuído em placas de Petri. A leitura foi 

realizada após incubação a 37°C durante um período de 24 horas. 
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 A presença de hemólise foi visualizada pela formação de um halo translúcido ao 

redor da colônia. A capacidade hemolítica foi determinada de acordo com Price et al. 

(1982). Staphylococcus aureus ATCC 6538 foi utilizado como amostra controle de 

hemolise. 

4.3.5. Aderência 

A verificação da aderência pelos isolados do complexo C. parapsilosis foi 

realizada segundo Kimura & Pearsall (1978) com algumas modificações. Células 

epiteliais foram coletadas da boca de indivíduos saudáveis (sem sintomas de candidíase) 

utilizando swab, que foi friccionado em toda a cavidade bucal. Em seguida, as células 

epiteliais foram suspensas em 10 mL de PBS (pH 7,2) e lavadas duas vezes, de tal 

forma a se obter um pool de células com uma concentração de aproximadamente 5 x 105 

células/mL, contadas em câmara de Neubauer (Biasoli et al. 2002; Lima-Neto et al. 

2009). 

A aderência das leveduras à células epiteliais foi obtida pela mistura de 0,5 mL 

da suspensão de leveduras contendo 2,5 x 107 leveduras/mL e de 0,5 mL do pool de 

células epiteliais da mucosa bucal, tendo sido incubada a 37°C com agitação por uma 

hora. Esta mistura foi filtrada em papel de filtro Whatman® número 41, o qual foi 

lavado com 10 mL de PBS para facilitar a eliminação de leveduras não aderentes. 

Células epiteliais com leveduras aderentes foram transferidas para uma lâmina de 

microscopia por pressão do papel de filtro em lâmina de microscopia, fixadas pelo calor 

e coradas usando a técnica de coloração de Gram. A determinação da aderência foi 

verificada pelo número de leveduras aderidas a 100 células epiteliais (Biasoli et al. 

2002). 

4.3.6. Formação de Biofilme 

Para verificar a capacidade de formação de biofilmes pelas espécies do 

complexo C. parapsilosis foi seguido a metodologia de Ramage et al. (2001) e Da Silva 

et al. (2008). 
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Preparo do inóculo 

Colônias com crescimento de 24 horas em ágar Sabouraud dextrose foram 

inoculadas em caldo YEPD (Difco® Laboratories, EUA) e incubados overnight em 

agitador orbital (NT 712, Nova Técnica) a 150 rpm a 30°C. As células foram separadas 

por centrifugação a 3000 rpm durante cinco minutos e o sedimento formado foi lavado 

duas vezes em 10 mL de PBS estéril gelado, sob as mesmas condições de centrifugação 

descrito anteriormente. As células obtidas foram ressuspensas em 2 mL de caldo RPMI 

1640 (Sigma Chemical Co) e a turbidez foi ajustada espectrofotometricamente a 85% de 

transmitância e λ de 530 nm, obtendo-se uma concentração aproximada de 106 

células/mL. 

Formação do biofilme 

Para a formação de biofilme foram utilizadas placas de microdiluição de 

poliestireno contendo 96 orifícios. Um volume de 100 µL da suspensão de leveduras de 

cada isolado foi inoculada em três orifícios, e a placa foi incubada a uma temperatura de 

37°C, por um período de 48 horas. Após o período de incubação, as placas foram 

lavadas cuidadosamente três vezes com 200 µL de PBS estéril, para a retirada das 

células não aderidas. 

Redução do XTT 

Após a formação do biofilme a viabilidade celular foi verificada usando-se o 

teste de redução do XTT (Sigma Chemical Co). A solução de XTT foi preparada a uma 

concentração de 1 mg/mL de PBS, esterilizada por filtração a vácuo através de 

membrana Millipore 0,22 µm, e estocada em tubos de 10 mL sob refrigeração a -20°C. 

Para a realização do teste, 1 µL de menadiona-acetona 10 µM foi adicionado a solução 

de XTT e em seguida um volume de 100 µL de XTT-menadiona foi adicionado a cada 

orifício contendo o biofilme pré-lavado. Após incubação por um período de três horas 

no escuro, a mudança colorimétrica foi medida em leitora de ELISA (Tp-Reader-Basic, 

Thermo Plate) em λ de 492 nm. A capacidade de formação de biofilme pelas espécies 

do complexo C. parapsilosis foi classificada, de acordo com os valores de densidade 

óptica (DO), em alta (DO492 ≥ 0,1), baixa (0,025 ≤ DO492 < 0,1) ou ausente (DO492 < 

0,025) (Pannanusorn et al. 2013). Orifício somente com XTT-menadiona foi utilizado 

como o branco de leitura de DO. 
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4.4. Testes de Suscetibilidade in vitro - Etest® 

Teste de suscetibilidade in vitro para os isolados do complexo C. parapsilosis 

usando o Etest® (AB Biodisk, Solna, Suécia) foi realizado de acordo com o fabricante. 

Fitas de itraconazol, anfotericina B, caspofungina e posaconazol cujas concentrações 

variam de 0,002 a 32 µg/mL e fluconazol em concentrações variando de 0,016 a 256 

µg/mL foram utilizadas. 

Preparo do inóculo 

Suspensão de leveduras em solução fisiológica (0,85%) obtidas de colônias de 

24 horas em ágar Saubouraud dextrose, correspondendo à escala 0,5 de McFarland com 

aproximadamente 106 células/mL foi usada. 

Meio de cultura 

RPMI 1640 L-glutamina e sem bicarbonato de sódio com 1,5% de ágar 

bacteriológico (Difco Laboratories, EUA) suplementado com 2% de glicose, tamponado 

com MOPS (Sigma Chemical Co) pH 7,0 foi utilizado como meio de cultura. Este meio 

foi distribuído em placas de Petri de 150 mm. 

Procedimento 

Após a solidificação do meio de cultura, a suspensão de levedura foi inoculada 

na superficie do ágar RPMI-1640, usando swab estéril, espalhando de forma homogênea 

por toda a superfície do ágar. Após um período de 15 minutos em repouso (para a 

absorção do inóculo), as fitas de Etest foram aplicadas sobre a superfície do ágar com o 

auxílio de pinça estéril e as placas foram incubadas a 35ºC por 24 horas. C. parapsilosis 

ATCC 22019 e C. krusei ATCC 6258 foram incluídas em cada experimento como 

controle de qualidade para verificar a reprodutibilidade dos resultados. 

Leitura e Interpretação 

A CIM foi determinada como a concentração expressa na fita exatamente no 

ponto que interceptou a elipse de inibição do crescimento. A leitura da CIM para 

anfotericina B foi determinada no ponto onde houve completa inibição (100%) do 

crescimento e para os derivados azólicos e caspofungina foi considerado o primeiro 

ponto correspondente a 80% de diminuição do crescimento da levedura. 
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Os breakpoints utilizados para caspofungina, fluconazol, itraconazol e 

voriconazol neste teste de suscetibilidade foram estabelecidos pelo M27-A3 (CLSI, 

2008) e M27-S4 (CLSI, 2012), conforme mostrado na Tabela 5. Para anfotericina B e 

posaconazol valores de CIM > 1 µg/mL foram considerados resistentes (Nguyen et al. 

1998; Canton et al. 2011). 

Tabela 5.  Valores das concentrações inibitórias mínimas, estabelecidas para interpretação do teste de 

suscetibilidade para C. parapsilosis de acordo com os documentos M27-A3 (CLSI, 2008) e 

M27-S4 (CLSI, 2012). 

Antifúngico 
CIM (µg/mL) 

S S-DD R 

Caspofungina  ≤ 2 *4 ≥ 8 

Fluconazol ≤ 2 4 ≥ 8 

Itraconazol ≤ 0,125 0,25 - 0,5 ≥ 1 

Voriconazol ≤ 1,2 0,25 - 0,5 ≥ 1 

S: sensível; S-DD: sensível dose dependente; R: resistente. 

*CIM intermediária para caspofungina de acordo com M27-S4 (CLSI, 2012). 

4.5. Análise Estatística  

Os resultados foram analisados estatísticamente usando Windows SPSS® versão 

20.0. Foram extraídas médias e desvios padrão da atividade enzimática e aderência dos 

isolados do complexo C. parapsilosis. Foi utilizado o teste do qui-quadrado para 

comparar a formação de biofilme entre as espécies do comlexo e os sítios anatômicos; e 

as diferenças entre os fatores de virulência de isolados de sangue e unhas e entre as 

espécies foram avaliadas por meio do teste ANOVA. Valores de P menores que 0,05 

foram considerados estatisticamente significantes.  
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ABSTRACT 

Introduction: Candida parapsilosis is a common yeast species found in cases of onychomycosis and 

candidemia associated with infected intravascular devices. In this study, we differentiated Candida 

parapsilosis sensu stricto, Candida orthopsilosis, and Candida metapsilosis from a culture collection 

containing blood and subungual scraping samples. Furthermore, we assessed the in vitro antifungal 

susceptibility of these species to fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, amphotericin B, 

and caspofungin. Methods: Differentiation of C. parapsilosis complex species was performed by 

amplification of the secondary alcohol dehydrogenase (SADH) gene and digestion by the restriction 

enzyme BanI. All isolates were evaluated for the determination of minimal inhibitory concentrations 

using Etest, a method for antifungal susceptibility testing. Results: Among the 87 isolates, 78 (89.7%) 

were identified as C. parapsilosis sensu stricto, five (5.7%) were identified as C. orthopsilosis, and four 

(4.6%) were identified as C. metapsilosis. Analysis of antifungal susceptibility showed that C. 

parapsilosis sensu stricto isolates were less susceptible to amphotericin B and itraconazole. One C. 

parapsilosis sensu stricto isolate was resistant to amphotericin B and itraconazole. Moreover, 10.2% of C. 

parapsilosis sensu stricto isolates were resistant to caspofungin. Two C. parapsilosis sensu stricto 

isolates and one C. metapsilosis isolate were susceptible to fluconazole in a dose-dependent manner. 

Conclusions: We reported the first molecular identification of C. parapsilosis complex species in State of 

Goiás, Brazil. Additionally, we showed that although the three species exhibited differences in antifungal 

susceptibility profiles, the primary susceptibility of this species was to caspofungin. 
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INTRODUCTION 

Although Candida albicans is the most common isolate from human infections, other 

Candida species have also been observed in the 1990s, supporting the increased 

frequency of non-albicans species(1) (2). Candida parapsilosis is a common yeast species 

found in cases of onychomycosis and candidemia associated with infected intravascular 

devices(3) (4) (5) (6). In State of Goiás, Brazil, C. parapsilosis was found in 52.5% of nail 

samples and was the second most commonly isolated species (24.2%) from blood 

cultures(4) (7). Previous work has shown that C. parapsilosis isolates may exhibit 

genotypic differences, allowing the classification of new species by restriction 

polymorphism analysis of the secondary alcohol dehydrogenase (SADH) gene.  

C. parapsilosis forms a complex composed of three genetically distinct species: C. 

parapsilosis sensu stricto, Candida orthopsilosis, and Candida metapsilosis(8). C. 

parapsilosis complex species are usually susceptible to antifungal agents; however, 

some reports have shown that these isolates may exhibit decreased susceptibility to 

azoles and echinocandins(9). This difference in antifungal susceptibility among the three 

species has led to an increased interest in the study of C. parapsilosis complex 

species(10). Moreover, antifungal susceptibility surveillance is an important major 

strategy for the prophylaxis and treatment of candidiasis caused by C. parapsilosis. 

Because of the medical importance of C. parapsilosis in our area and the limited local 

epidemiological data on this species, we aimed to verify the distribution of C. 

parapsilosis sensu stricto, C. orthopsilosis, and C. metapsilosis species within a culture 

collection containing blood and subungual scraping samples from patients attending a 

tertiary hospital in Goiás, Brazil. Additionally, we assessed the in vitro antifungal 

susceptibility of these species to fluconazole (FLC), itraconazole (ITC), voriconazole 

(VOR), posaconazole (POS), amphotericin B (AMB), and caspofungin (CAS). 

 

METHODS 

Isolates 

A total of 87 C. parapsilosis isolates were recovered from different clinical specimens, 

including blood (737) and nail specimens (136). These isolates were stored at -70°C in 

yeast extract peptone dextrose (YEPD) broth (Difco) with 10% glycerol and were 

obtained from the Laboratory of Mycology, Institute of Tropical Pathology and Public 

Health, Federal University of Goiás from 2007 to 2012. 
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C. parapsilosis was obtained from adult patients with candidemia (n = 54) and 

onychomycosis (n = 33). The study was approved by the Bioethic Committee from 

Hospital das Clínicas in Goiânia-GO (protocol 065/2008). Confirmation of the 

identification of C. parapsilosis sensu lato, after subculture on YEPD agar (Difco) for 

48 h at 37°C, was based on colony color on CHROMagar Candida medium (Difco), 

micromorphology of colonies on cornmeal agar medium (Difco), and assimilation 

profiles on ID32C (BioMérieux, France). C. parapsilosis ATCC 22019 was included as 

quality control strain. 

 

Molecular identification of the Candida parapsilosis complex species 

Genomic deoxyribonucleic acid (DNA) was extracted from each isolate using high-

speed cell disruption followed by phenol-chloroform extraction and ethanol 

precipitation, as described by Tavanti et al.(8). 

Polymerase chain reaction (PCR) was carried out to amplify the SADH gene using the 

primers S1F (5′-GTTGATGCTGTTGGATTGT-3′) and SIR (5′-

CAATGCCAAATCTCCCAA-3′) and conditions previously described by Tavanti et 

al.(8) Amplification was performed in a T100 thermal cycler (Bio-Rad, Hercules, CA, 

USA), and the amplified products were loaded onto 2% agarose gels containing 

ethidium bromide (0.5mg/mL). A 100-bp DNA ladder was used as a molecular size 

marker (Invitrogen Life Technologies, USA). Amplified products were electrophoresed 

on 1.5% agarose gels, visualized under ultraviolet light, and analyzed on a photo 

documenter (Bio-Rad). 

The PCR products (fragments of 716bp) were purified with a specialized kit (Qiagen, 

Valencia, CA, USA), and digestion of the purified PCR product was carried out for 120 

min at 37°C using the restriction enzyme BanI (Thermo Scientific, USA). Digestion of 

the PCR products was subjected to electrophoresis onto 2% agarose gels (Invitrogen 

Life Technologies). C. parapsilosis ATCC 22019, C. orthopsilosis ATCC 96141, and 

C. metapsilosis ATCC 96143 were used as controls. 

 

In vitro susceptibility testing 

All isolates were evaluated using Etests (AB Biodisk, Solna, Sweden), as recommended 

by the manufacturer’s guidelines, with Etest strips for ITC, VOR, POS, AMB, and CAS 

at concentrations ranging from 0.002 to 32µg/mL and for FLC at concentrations ranging 
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from 0.016 to 256µg/mL. C. parapsilosis ATCC 22019 was included on each day of 

testing to verify the reproducibility of the results. 

Interpretative criteria for FLC minimum inhibitory concentrations (MICs) were as 

follows: ≤ 2µg/mL, susceptible; 4µg/mL, susceptible-dose dependent (S-DD), and ≥ 

8µg/mL, resistant. ITC and VOR MICs were interpreted as follows: ≤ 0.125µg/mL, 

susceptible; 0.25-0.5µg/mL, S-DD; and ≥ 1µg/mL, resistant. Caspofungin MICs were 

interpreted as follows: ≤2µg/mL, susceptible; 4µg/mL, intermediate; and ≥ 8µg/mL, 

resistant(11) (12). Isolates with MICs of greater than 1µg/mL were considered resistant to 

AMB and POS, as suggested by Nguyen et al.(13) and Cantón et al.(3). 

 

RESULTS 

Among the 87 isolates, 78 (89.7%) were identified as C. parapsilosis sensu stricto (two 

restriction sites), five (5.7%) were identified as C. orthopsilosis (no restriction sites), 

and four (4.6%) were identified as C. metapsilosis (four restriction sites). In blood 

samples, 47 (54.1%), five (5.7%), and two (2.3%) isolates were C. parapsilosis, C. 

metapsilosis, and C. orthopsilosis, respectively. In nail samples, C. parapsilosis and C. 

metapsilosis represented 31 (35.6%) and two (2.3%) isolates, respectively. BanI 

restriction profiles of SADH fragments used for distinguishing among the three species 

of the C. parapsilosis complex are shown in Figure 1. 

 

 

FIGURE 1 - Agarose gel electrophoresis of secondary alcohol dehydrogenase (SADH) gene polymerase 

chain reaction (PCR) products from Candida parapsilosis sensu lato after digestion with BanI. Candida 

parapsilosis sensu stricto: lanes 1–3, 5–8, 10–14, 16; Candida orthopsilosis: lanes 9 and 15; Candida 

metapsilosis: lane 4. Lane M: molecular size marker 100-bp.   

 

According to the interpretative criteria for resistance used for the antifungal drugs 

described in the Material and Methods, we found that very few isolates were resistant to 

azoles and AMB. One C. parapsilosis sensu stricto isolate was resistant to AMB and 



62 
 

ITC. Moreover, 10.2% of C. parapsilosis sensu stricto isolates were resistant to CAS. 

Two C. parapsilosis sensu stricto isolates and one C. metapsilosis isolate met the 

criterion for S-DD to FLC. 

Susceptible-dose dependent strains were detected in the three species. C. orthopsilosis 

met the criterion for S-DD to ITC; C. metapsilosis and C. parapsilosis sensu stricto met 

the criterion for S-DD to ITC and FLC; and isolates of all three species exhibited 

intermediate susceptibility to CAS. The profiles of the in vitro susceptibility of C. 

parapsilosis complex species to azoles, AMB, and CAS, including MIC ranges, MIC50, 

MIC90, susceptibility intermediate or S-DD, and resistance, are summarized in Table 1. 

 

TABLE 1 - In vitro susceptibility of Candida parapsilosis, Candida orthopsilosis, and Candida metapsilosis to 

azoles (fluconazole, itraconazole, voriconazole, and posaconazole), amphotericin B, and caspofungin. 

Isolates (n) MIC range MIC50
* MIC90

* 
S-DD 

n    % 

R 

n    % 

Candida parapsilosis (78)      

FLU 0.064–4 1 2 2     2.5 - 

ITRA 0.002–2 0.125 0.125 5     6.4 1   1.3 

VOR 0.002–0.25 0.012 0.047 - - 

POS 0.003–0.094 0.016 0.032 - - 

AMB 0.064–32 0.5 1 - 1   1.3 

CAS 0.125–32 0.75 16 3   3.8**   8   10.2 

Candida orthopsilosis (5)      

FLU 0.5–2 1 2 - - 

ITRA 0.125–0.5 0.125 0.5 2    40.0 - 

VOR 0.008–0.047 0.023 0.047 - - 

POS 0.008–0.094 0.047 0.094 - - 

AMB 0.094–0.38 0.25 0.38 - - 

CAS 2–4 4 4 4    80.0** - 

Candida metapsilosis (4)      

FLU 0.5–4 0.75 4 1    25.0 - 

ITRA 0.064–0.75 0.125 0.75 2    50.0 - 

VOR 0.008–0.032 0.012 0.032 - - 

POS 0.008–0.047 0.016 0.047 - - 

AMB 0.125–0.38 0.125 0.38 - - 

CAS 0.38–4 0.38 4 2    50.0** - 

MIC: minimum inhibitory concentration; S-DD: susceptible-dose dependent; R: resistant; FLU: fluconazole; ITRA: 

itraconazole; VOR: voriconazole; POS: posaconazole; AMB: amphotericin B; CAS: caspofungin. *MIC50 and 

MIC90: MIC at which 50% and 90% of the isolates were inhibited. **Isolates with intermediate sensitivity to 

caspofungin. 

 

DISCUSSION 

Within the genus Candida, C. parapsilosis is the second most commonly isolated 

species from blood cultures in several casuistics(5) (14) (15). Moreover, this species 

represents frequent cause of onychomycosis in several countries, including Brazil(4), 

Chile(16), México(17), and Iran(18). Although all 87 isolates of C. parapsilosis studied in 

our work have been identified by phenotypic methods, we were not able to differentiate 

among the C. parapsilosis complex species, which are phenotypically identical. 

Amplification of the SADH gene followed by BanI restriction enzyme digestion has 
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been used as a rapid and reliable method with high discriminative power for C. 

parapsilosis complex species(6) (19) (20) (21). Data have shown that these three species 

exhibit different prevalence rates, virulence, and in vitro antifungal susceptibility(3) (10) 

(19) (22) (23) (24). In vitro studies have also shown that C. parapsilosis sensu stricto is more 

pathogenic than C. orthopsilosis, which is, in turn, is more pathogenic than C. 

metapsilosis(25). 

In our study, C. parapsilosis sensu stricto was the dominant species among blood 

isolates, followed by C. orthopsilosis and C. metapsilosis. Similar to our results, some 

researchers have shown that C. parapsilosis sensu stricto is the most frequently found 

species in patients with candidemia(3) (15) (26) (27). The high frequency of this species in 

blood samples in critically ill patients may be explained by several factors, including the 

high affinity of these species for vascular devices and medical instrumentation and their 

capacity for colonization on the hands of healthcare workers(28) (29). 

Several studies have found variations in the frequencies of C. orthopsilosis and C. 

metapsilosis in candidemia cases. In Spain, among the 171 strains identified as part of 

the C. parapsilosis complex, 2.4% were shown to be C. orthopsilosis, and 1.2% were 

shown to be C. metapsilosis(30). In Brazil, a study by Ruiz et al.(31) showed frequencies 

of 10.2% for C. orthopsilosis and 6.1% for C. metapsilosis in strains isolated from 

blood. Moreover, some studies have shown that C. metapsilosis does not cause 

bloodstream infections(32) (33). A possible explanation for low frequency or absence of C. 

metapsilosis as the cause of candidemia is its poor ability to express virulence 

factors(34). 

Similar to samples obtained from blood, we observed a predominance of C. parapsilosis 

sensu stricto among isolates from nail samples, followed by C. metapsilosis. However, 

C. orthopsilosis was not found. Mohammadi et al.(35) have shown that C. parapsilosis 

sensu stricto is the dominant species, followed by C. orthopsilosis. In contrast, similar 

to our results, Ge et al.(19) have found that C. parapsilosis sensu stricto and C. 

metapsilosis are the agents responsible for onychomycosis. Among C. parapsilosis 

complex species, the two species newly identified as C. orthopsilosis and C. 

metapsilosis have been less frequently isolated from patients with onychomycosis(6) (36). 

Antifungal resistance or tolerance of C. parapsilosis complex species is a growing 

concern in the context of current and new antifungal agents; this has been a major topic 

of discussion and concern among infectious disease physicians. According to some 

researchers, C. parapsilosis sensu stricto isolates are less susceptible to some 
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antifungals used for the treatment of candidiasis, such as AMB, FLC, ITC, and CAS, 

when compared with the susceptibility of C. orthopsilosis and C. metapsilosis isolates(9) 

(31) (37) (38). Among the azole derivatives analyzed in our study, ITC was less active. 

Consistent with this, Ruiz et al.(31) found resistance in one C. parapsilosis sensu stricto 

isolate and S-DD in 100% of C. orthopsilosis isolates and 66.6% of C. metapsilosis 

isolates in response to ITC. Figueiredo-Carvalho et al.(39) verified that C. orthopsilosis 

isolates are less susceptible to ITC than the other species in the C. parapsilosis 

complex. 

In this study, C. parapsilosis complex isolates were not resistant to FLC; however, S-

DD criteria were met for two C. parapsilosis sensu stricto isolates and one C. 

metapsilosis isolate. Similarly, FLC resistance in C. metapsilosis and C. parapsilosis 

sensu stricto has been observed by Chen et al.(40) Moreover, Gomez-Lopez et al.(41) 

found an MIC of greater than 4µg/mL FLC for these species, while Silva et al.(6) found 

an MIC of 16µg/mL FLC for one C. parapsilosis sensu stricto isolate. According to 

Van Asbeck et al.(42), the differences in FLC susceptibility may also reflect the different 

affinities of azoles for the key ergosterol-synthesizing enzyme 14-α-demethylase or for 

other enzymes in this pathway. 

Interestingly, all isolates of the C. parapsilosis complex were susceptible to the new 

triazole antifungal agents tested in this study (i.e., VOR and POS). These results are 

consistent with several studies demonstrating the greater efficacy of these new triazoles 

against C. parapsilosis complex isolates(6) (9) (39) (41) (43). 

In this study, we considered an isolate resistant to AMB when the MIC was greater than 

1µg/mL. Thus, in our study, only one C. parapsilosis sensu stricto isolate was classified 

in this category. Although Lockhart et al.(26) reported MICs of more than 1µg/mL for 

these three species, they found that the proportion of AMB-resistant C. parapsilosis 

sensu stricto is higher than those of C. orthopsilosis and C. metapsilosis. 

Although Trabasso et al.(44) observed some fluctuations in MIC values between the three 

C. parapsilosis complex species, they also showed that these isolates were susceptible 

to echinocandin, with MIC values within those of the reference strain or the proposed 

MIC values (CLSI). However, 19.5% (17/87) of C. parapsilosis complex isolates 

studied in our work were less susceptible to CAS, with resistance detected in eight 

isolates of C. parapsilosis sensu stricto (Table 1). Several studies have shown that the 

MIC of CAS in C. parapsilosis sensu stricto is higher than that of the two species 

within the complex(26) (40) (41). However, the reason for the high MIC values for CAS is 
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unclear(45). Recent works have described a functional point mutation in the glucan 

synthase (FKS) gene of the C. parapsilosis complex species, which may explain this 

observation(46) (47). FKS gene mutations have been shown to be associated with 

resistance to CAS, as demonstrated by increases in MICs in mutant isolates compared 

with those of wild-type isolates(48) (49) (50). 

In summary, our study reported the first molecular identification of C. parapsilosis 

complex species in State of Goiás, Brazil. We provided evidence showing that although 

C. parapsilosis sensu stricto was the dominant species among the three C. parapsilosis 

complex species, the other two species (C. metapsilosis and C. orthopsilosis) have 

clinical importance as pathogens in candidemia and onychomycosis. Moreover, we 

observed important differences in antifungal susceptibility profiles among the three 

species, mainly with regard to CAS. 
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5.2. Virulence factors of clinical isolates of the Candida parapsilosis complex 
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Background/Purpose: Candida parapsilosis forms a complex composed of C. 

parapsilosis sensu stricto, C. orthopsilosis and C. metapsilosis. Although closely 

related, the members of the C. parapsilosis complex differ from each other in their 

clinical prevalence and, apparently, in their virulence. In this study, we evaluated the 

virulence attributes of these species. 

Methods: C. parapsilosis complex isolates were subjected to quantification of the 

production of proteinase in bovine serum albumin, phospholipase in agar medium 

containing egg yolk and hemolysin in medium supplemented with sheep blood. In 

addition, biofilm production was verified using 2,3-bis (2 methoxy-4-nitro-5-

sulphophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide (XTT) and adhesion assays were 

assessed based on the number of yeasts that adhered to human buccal epithelial cells.  

Results: Among the C. parapsilosis complex isolates, it was observed that all species 

showed very strong enzymatic activity of proteinase, with the exception of the two 

isolates of C. metapsilosis obtained from nail samples, which exhibited no activity for 

this enzyme. Phospholipase activity was demonstrated in seven isolates of C. 

parapsilosis sensu stricto and in two isolates of C. metapsilosis. Esterase activity was 

detected in 74 C. parapsilosis complex isolates, and hemolysin activity was detected in 

all isolates (87) studied. All of the C. parapsilosis complex isolates were able to 

produce biofilms, and the C. parapsilosis species complex presented an average 

adherence of 95.98 yeasts per 100 epithelial cells. 
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Conclusion: The data presented in this report reinforce the necessity of examining the 

phenotypic differences in the C. parapsilosis complex, including those regarding the 

production of virulence attributes that play relevant roles in the establishment of the 

infectious process.  

 

Keywords: Candida parapsilosis complex, virulence factor, hydrolytic enzyme, 

biofilm, adhesion 
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Introduction  

Candida parapsilosis has emerged as an important pathogen causing a broad variety of 

clinical infections.1 C. parapsilosis is among the most common species of Candida 

responsible for nosocomial bloodstream infection and is also an important cause of 

onychomycosis, mainly affecting the finger nails.2,3  

The pathogenicity of fungi depends on factors such as host predisposition 

(immunodepression, disruption of the anatomical barriers of the skin), parasitic load and 

putative virulence factors that enable yeasts to penetrate host tissue and cause infection.4 

Knowledge of these virulence factors, including the ability to secrete hydrolytic 

enzymes, adhesion to host epithelial cells, biofilm production capability and hemolytic 

activity, is essential for determining strategies for the prevention, control and treatment 

of these infections.5 

C. parapsilosis forms a complex composed of three genetically distinct groups: C. 

parapsilosis sensu stricto (group I), C. orthopsilosis (group II) and C. metapsilosis 

(group III).6 Although closely related, the members of the C. parapsilosis complex 

differ from each other concerning their clinical prevalence and, apparently, their 

virulence.7 The above determinants of pathogenicity and drug susceptibility have been 
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described in the C. parapsilosis complex8 but have mostly not been shown to 

differentiate between the species belonging to the complex. 

In this study, we used a collection of strains identified as C. parapsilosis sensu 

stricto, C. orthopsilosis or C. metapsilosis and evaluated the in vitro capacity of these 

isolates to produce hydrolytic enzymes as well as their capacity for adherence to human 

buccal epithelial cells and biofilm production.  

Materials and methods 

Clinical isolates of the C. parapsilosis complex 

The C. parapsilosis sensu stricto (n=78), C. orthopsilosis (n=5) and C. metapsilosis 

(n=4) isolates included in this study were obtained from a collection of the Laboratory 

of Mycology, Institute of Tropical Diseases and Public Health, Federal University of 

Goiás. These isolates were obtained from patients who were attended at the Hospital 

das Clínicas of the Federal University of Goiás in the period from 2007 to 2012, and 

they were stored at -70°C in yeast extract peptone dextrose (YEPD) broth (Difco) with 

10% glycerol. The identities of the isolates obtained from blood (n=54) and nail 

samples (n=33) were phenotypically determined based on growth on ChromagarTM and 

the assimilation profile on ID32C (BioMérieux France) and through molecular 

assessment via PCR followed by digestion of the amplified products as previously 

described by Tavanti et al.6 This study was approved by the Bioethics Committee of the 

Hospital das Clínicas in Goiânia-GO (protocol 065/2008). 

Production of hydrolytic enzymes 

Aspartic proteinase (Sap) was assessed using a 10 µL aliquot of a yeast suspension (107 

cells/mL), which was inoculated on the surface of bovine serum albumin (BSA) agar 

medium (pH 3.5) and incubated at 37°C for seven days. The hydrolysis of the BSA 
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present in the medium was visualized through the formation of a clear zone around the 

colony.9 

For the phospholipase assay, 10 µL of a yeast suspension (107 cells/mL) was placed 

on the surface of agar medium containing egg yolk and incubated at 37°C for four 

days.10 For the determination of esterase activity, a 5 µL aliquot of a yeast suspension 

(107 cells/mL) was placed on the surface of Tween opacity test medium and incubated at 

37°C for 10 days.11 In these two methods (phospholipase and esterase assays), the 

hydrolysis of the lipid substrate results in a precipitation zone around the colony. 

The activity of hemolytic enzymes was determined through the inoculation of 5 µL 

of a yeast suspension (108 cells/mL) on the surface of Sabouraud agar medium 

supplemented with 7% sheep blood and 3% glucose.12 The plates were then incubated at 

37°C for 48 h, and hemolysis was visualized based on the presence of a translucent halo 

around the colony. A strain of β-hemolytic Staphylococcus aureus (ATCC 6538) was 

used as the positive control. 

The measurements and calculations of hydrolytic enzyme activity (Pz) were 

performed according to Price et al.13. The Pz coefficients of the analyzed Candida 

strains were grouped into five classes: very strong, Pz < 0.69; strong 0.70 - 0.79; mild, 

0.80-0.89; and weak, 0.90-0.99, or negative, 1.0. C. albicans ATCC 10231 was 

included as quality control.  

Biofilm production 

C. parapsilosis complex isolates were suspended in RPMI 1640 (Sigma) broth 

supplemented with L-glutamine and buffered with MOPS (Sigma) at a final 

concentration of 1.0 x 106 cells/mL. Aliquots of 100 µL were then inoculated into flat-

bottom, 96-well microtiter plates (Iwaki, Tokyo, Japan) and incubated for 48 h at 37°C. 

After biofilm formation, the wells were washed three times with PBS to remove non-
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adhered cells. Semiquantitive measurements of biofilm production were obtained via 

the XTT reduction assay (2,3-bis (2 methoxy-4-nitro-5-sulphophenyl)-2H-tetrazolium-

5-carboxanilide)14,15 Briefly, XTT (Sigma) was prepared as a saturated solution of 0.5 

g/l in Ringer’s lactate. This solution was filter sterilized through a 0.22 μm-pore-size 

filter, then aliquoted and stored at –70°C. Prior to each assay, an aliquot of the XTT 

stock was thawed, and menadione (Sigma, 10 mM, prepared in acetone) was added to a 

final concentration of 1 μM. A 100 μl aliquot of XTT/menadione was then added to 

each pre-washed biofilm and to control wells to measure background XTT levels. The 

absorbance of the XTT assays was read spectrophotometrically (Tp-Reader-Basic, 

Thermo Plate) at 492 nm. Biofilm production was measured based on an optical density 

(OD) higher than 0.2.16 The absorbance values for the controls (containing no cells) 

were subtracted from the values for the test wells to eliminate spurious results due to 

background interference. 

Adhesion assay 

Human buccal epithelial cells (HBECs) were obtained from the cheeks of healthy 

individuals, washed three times in phosphate buffered saline (PBS - pH 7.2), and 

adjusted to a final concentration of 2 x 105 cells/mL. Suspensions of the yeasts (107 

yeast/mL) were obtained through growth in Sabouraud glucose broth and incubated at 

37°C for 24 h with agitation. Five hundred microliters of each yeast suspension was 

mixed with 500 μL of the HBEC pool and incubated at 37°C with agitation for one 

hour. The mixture was subsequently filtered through a 20 μm-pore-size membrane filter 

and transferred to a slide by pressing the filter paper against it. After fixing the cells 

with methanol, they were stained using the Gram technique, and the number of cells 

that adhered to 100 HBECs was counted.17,18  
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Statistical analysis 

The assays were performed in triplicate for each isolate on different days, and the mean 

value was determined. The resulting data were analyzed using SPSS for Windows 

version 20.0. Differences in the mean enzymatic activities of phospholipase, proteinase, 

esterase and hemolytic factors, the mean number of yeast that adhered to 100 HBECs 

and the metabolic activity of the biofilms between different sources and species were 

tested using the Mann-Whitney or Chi-square test, as appropriate. A p value of less than 

0.05 was considered to be statistically significant. 

 

Results 

Among the C. parapsilosis complex isolates recovered from clinical samples, it was 

observed that all of the species showed very strong enzymatic activity for proteinase, 

with the exception of the two isolates of C. metapsilosis identified in nail samples, 

which exhibited no activity for this enzyme. Phospholipase activity was demonstrated in 

seven isolates of C. parapsilosis sensu stricto and in two isolates of C. metapsilosis. 

Esterase activity was found in 74 C. parapsilosis complex isolates, while hemolysin 

activity was observed in all isolates (87) studied. The obtained enzymatic activity 

profiles (proteinase, phospholipase, esterase and hemolysin), according to species and 

anatomic site, are summarized in Table 1. 
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Table 1 Enzymatic profiles of C. parapsilosis species complex isolates from blood and 

nail samples 

Enzymatic activity 

(Pza) 

C. parapsilosis  

sensu stricto 
C. orthopsilosis C. metapsilosis 

Blood 

n=47 

Nails 

n=31 

Blood 

n=5 

Blood 

n=2 

Nails 

n=2 

Proteinase(b)      

Very Strong 47  31  5 2 - 

Negative - - - - 2 

Phospholipase      

Very strong - 5 - 2 - 

Strong  - 1 - - - 

Mild  - 1 - - - 

Negative 47 24 5 - 2 

Esterase      

Very strong 29 19 4 2 1 

Strong  13 6 - - - 

Negative 5 6 1 - 1 

Hemolysin      

Very strong 42 23 4 2 1 

Strong  3 4 - - 1 

Mild  2 4 - - - 

Weak - - 1 - - 
a PZ = Value obtained by dividing the diameter of the colony by the total diameter of the 

colony including the precipitation zone. Pz < 0.69: Very Strong; Pz = 0.70-0.79: Strong; 

Pz = 0.80-0.89: Mild; Pz = 0.90-0.99: Weak; Pz = 1: Negative. b= proteinase production 

was higher in blood than in nail isolates (p < 0.001).  

 

The statistical analysis did not show any significant differences in exoenzyme 

production among of the members of the C. parapsilosis species complex. However, 

protease production was higher in blood isolates than in nail isolates (p < 0.001).  

All of the C. parapsilosis complex isolates were able to produce biofilms. Although 

comparison of the biofilms formed by C. metapsilosis isolates from blood showed a 

higher mean OD compared with the nail isolates, no statistically significant difference 

was detected.  

The isolates from the C. parapsilosis species complex presented a high affinity for 

human buccal epithelial cells in vitro, with an average adherence of 95.98 yeasts per 
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100 epithelial cells being observed. The HBEC adherence abilities recorded among the 

C. parapsilosis complex isolates showed that the greatest number of adhered yeasts 

occurred among the isolates of C. parapsilosis sensu stricto (100.18 ± 88.74), followed 

by C. metapsilosis (90.75 ± 28.85) and C. orthopsilosis (38 ± 19.25). However, there 

was no statistically significant difference in HBEC adherence ability observed between 

different C. parapsilosis species complex members or anatomical sites. 

 

Discussion 

The production of hydrolytic enzymes secreted by Candida species is a characteristic 

related to the development of candidiasis infection.5 The activity of proteinase, 

phospholipase, esterase and hemolysin in Candida species may contribute to their 

pathogenicity, which differs among species. Although extracellular hydrolytic enzymes 

have garnered considerable attention due to their potential roles in pathogenesis and as 

possible targets for future antimicrobial therapies, they remain poorly explored in the C. 

parapsilosis species complex. 

The activities of Sap and lipolytic enzymes such as phospholipases and esterases 

secreted by Candida species inhibit the functions of the host immune system and 

contribute to the adhesion and invasion of microorganisms in infected tissues.5 In the 

present study, in vitro proteinase activity was detected among all isolates of C. 

parapsilosis sensu stricto and C. orthopsilosis, while only two isolates of C. 

metapsilosis showed positive enzymatic activity. Similarly, Treviño-Rangel et al7 

observed activity of this enzyme in three species of the complex, but Tosun et al19 

detected in vitro activity of proteinase only in C. parapsilosis sensu stricto. Sap 

production may vary among the species of the C. parapsilosis complex. Although C. 

parapsilosis isolated from blood exhibited statistically higher proteinase activity 
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compared with nail isolates in the present study, some researchers have shown that Sap 

production by non-blood isolates is higher than in blood isolates.9,20 Hence, we can 

conclude that Saps appear to be important in all infections, independent of the site of the 

lesion. 

Similarly, phospholipase production may vary among the species of the C. 

parapsilosis complex. The low phospholipase production (10.3%) observed in this 

study was similar to the findings of Dagdeviren et al20, who verified phospholipase 

activity in 15.1% of C. parapsilosis isolates. However, Ge et al22 and Treviño-Rangel et 

al7 described isolates of the C. parapsilosis complex showing high production of 

phospholipase. The explanation for these discrepancies may lie in the differences in the 

formulation of the media used for enzymatic testing or/and biological variation among 

isolates. 

Although esterase is also a lipolytic enzyme, in contrast to what was observed for 

phospholipase, there was a high percentage of isolates that were able to produce this 

enzyme. High esterase activity was found by Pakshir et al22 in 56.5% of C. parapsilosis 

isolates studied, but Akyol & Cerikçioğlu23 detected activity in only 1.88% of the 

isolates examined. In the present study, esterase activity was shown to be similar among 

the members of the C. parapsilosis species complex, being found in a total of 85.8% of 

C. parapsilosis sensu stricto, 80% of C. orthopsilosis and 75% of C. metapsilosis 

isolates. Different results were obtained by Treviño-Rangel et al7, who observed 

esterase production in 13.3% of C. parapsilosis and 66.6% of C. orthopsilosis isolates 

studied, but in no C. metapsilosis isolates. 

The ability of Candida species to produce hemolysins, for the purpose of iron 

acquisition through red cell lysis, is an important virulence factor allowing the survival 

and persistence of the pathogen in the host for establishment of the infection.24 In the 
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present study, we identified hemolytic activity among a high proportion (100%) of 

isolates from the C. parapsilosis species complex (Table 1). Different results were 

found by Abi-Chacra et al25, who detected weak hemolytic activity in all of the C. 

parapsilosis complex isolates examined. Similarly, Treviño-Rangel et al7 and França et 

al26 detected hemolysis ability among the studied isolates, but they did not report high 

activity (Pz < 0.69), as was observed among the isolates studied in our work.  

As noted above, the differences in phospholipase activity and in the in vitro 

enzymatic esterase and hemolysis activity observed among the members of the C. 

parapsilosis species complex can be explained by the different methodologies used to 

verify these activities or by biological variation between the isolates.21,27 

The ability to adhere to mucosal surfaces, which is considered to be the first stage of 

the infection process among Candida species, represents a putative virulence factor.5 In 

the present work, the C. parapsilosis species complex presented a high affinity for 

human buccal epithelial cells in vitro, showing adherence of 95.98 yeasts per 100 

epithelial cells. Costa et al28 verified an increased adherence capacity, with an average 

value of 155.3 yeasts while Dagdeviren et al20 and Lima-Neto et al29 reported lower 

numbers of adhered yeasts, of 54.89 and 25.6 on average, respectively. These 

differences may be explained by the fact that C. parapsilosis members interact with 

different mammalian cell lineages to different extents and, in most cases, in a strain-

dependent manner.30 According to Panagoda et al31, intraspecies variation in adherence 

to human buccal epithelial cells may occur among C. parapsilosis isolates, with these 

authors reporting values ranging from 23.5 to 154.3 fungi per 50 epithelial cells. 

Although Németh et al32 have demonstrated that C. metapsilosis is the least virulent 

species of the psilosis group, the analysis of our results according to the three species of 

the complex showed that there were no statistically significant differences in HBEC 
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adherence ability within the C. parapsilosis species complex. The number of new 

strains evaluated in the present study was small, and we therefore suggest further 

investigation using a greater number of strains to confirm whether our data follow the 

same trend in studies on larger populations. 

Among the factors associated with the virulence of Candida sp., the production of 

biofilms is the most important, conferring resistance to antifungal therapy and allowing 

yeast cells to withstand host immune defenses. This study showed that all of the 

examined C. parapsilosis complex isolates were capable of biofilm production. 

Similarly, Latiff et al33 reported that all clinical isolates of the C. parapsilosis complex 

obtained from silicone disks from catheters showed the ability to form biofilms.  

Some authors19,33,34 report controversial results regarding the ability to form biofilms 

among the three species of the complex. In the present work, comparison of the biofilm-

forming abilities of strains belonging to the three species of the C. parapsilosis complex 

did not reveal any statistically significant differences among these isolates. Song et al35 

found that C. orthopsilosis and C. metapsilosis did not form biofilms, whereas Latiff et 

al33 verified that all three species were capable of biofilm production. These differences 

may be explained by the methods applied to induce biofilm production. According to 

Tavanti et al34 the failure to produce extracellular matrix could contribute to the 

lower frequencies of C. orthopsilosis and C. metapsilosis in clinical settings.  

The data presented in this report reinforce the necessity of assessing the phenotypic 

differences in the C. parapsilosis complex, including those related to the expression of 

virulence attributes that play relevant roles in the establishment of the infectious 

process. Further studies should be performed in a wider collection of isolates, due to the 

small number of newly described isolates. 

 



80 
 

References 

1- Trofa D, Gácser A, Nosanchuk JD. Candida parapsilosis, an emerging fungal 

pathogen. Clin Microbiol Rev 2008;21:606-25. 

2- Bassetti M, Merelli M, Ansaldi F, de Florentiis D, Sartor A, Scarparo C, et al. 

Clinical and therapeutic aspects of candidemia: a five-year single centre study. PLoS 

One 2015;10:e0127534.  

3- Fich F, Abarzúa-Araya A, Pérez M, Nauhm Y, León E. Candida parapsilosis and 

Candida guillermondii: emerging pathogens in nail candidiasis. Indian J Dermatol 

2014;59:24-9. 

4- Martins N, Ferreira IC, Barros L, Silva S, Henriques M. Candidiasis: predisposing 

factors, prevention, diagnosis and alternative treatment. Mycopathologia 

2014;177:223-40. 

5- Sardi JC, Scorzoni L, Bernardi T, Fusco-Almeida AM, Mendes Giannini MJ. 

Candida species: current epidemiology, pathogenicity, biofilm formation, natural 

antifungal products and new therapeutic options. J Med Microbiol 2013;62:10-24. 

6- Tavanti A, Davison AD, Grow NAR, Maiden MCJ, Odds FC. Candida orthopsilosis 

and Candida metapsilosis spp. nov. to replace Candida parapsilosis groups II and 

III. J Clin Microbiol 2005;43:284-92. 

7- Trevino-Rangel RJ, González JG, González GM. Aspartyl proteinase, phospholipase, 

esterase and hemolysin activities of clinical isolates of the Candida parapsilosis 

species complex. Med Mycol 2013;51:331-5.  

8- Van Asbeck EC, Clemons KV, Stevens DA. Candida parapsilosis: a review of its 

epidemiology, pathogenesis, clinical aspects, typing and antimicrobial susceptibility. 

Crit Rev Microbiol 2009;35:283-309. 



81 
 

9- De Bernardis F, Mondello F, San Millan R, Ponton J, Cassone A. Biotyping and 

virulence properties of skin isolates of Candida parapsilosis. J Clin Microbiol 

1999;37: 3481-6. 

10- Tsang CSP, Chu FCS, Leung WK, Ji LJ, Samaranayake LP, Siu SC. Phospholipase, 

proteinase and haemolytic activities of Candida albicans isolated from oral cavities 

of patients with type 2 diabetes mellitus. J Med Microbiol 2007;56:1393-8. 

11- Slifkin M. Tween 80 opacity test responses of various Candida species. J Clin 

Microbiol 2000;38:4626-8. 

12- Luo G, Samaranayake LP, Yau JY. Candida species exhibit differential in vitro 

hemolytic activities. J Clin Microbiol 2001;39:2971-4. 

13- Price MF, Wilkinson ID, Gentry LO. Plate method for detection of phospholipase 

activity in Candida albicans. Sabouraudia 1982;20:7-14. 

14- Ramage G, VandeWalle K, Wickes LB, Lopez RJC. Characteristics of biofilm 

formation by Candida albicans. Rev Iberoam Micol 2001;18:163-70. 

15- Da Silva WJ, Seneviratne J, Parahitiyawa N, Rosa EA, Samaranayake LP, Del Bel 

Cury AA. Improvement of XTT assay performance for studies involving Candida 

albicans biofilms. Braz Dent J 2008;19:364-9. 

16-Toro M, Torres MJ, Maite R, Aznar J. Characterization of Candida parapsilosis 

complex isolates. Clin Microbiol Infect 2011;17:418-24. 

17- Kimura LH, Pearsall NN. Adherence of Candida albicans to human buccal 

epithelial cells. Infect Immun 1978;21:64-8. 

18- Biasoli SM, Tosello ME, Magaró HM. Adherence of Candida strains isolated from 

the human gastrointestinal tract. Mycoses 2002;45:465-9. 

19- Tosun I, Akyuz Z, Guler NC, Gulmez D, Bayramoglu G, Kaklikkaya N, et al. 

Distribution, virulence attributes and antifungal susceptibility patterns of Candida 



82 
 

parapsilosis complex strains isolated from clinical samples. Med Mycol 

2013;51:483-92. 

20- Dagdeviren M, Cerikcioglu N, Karavus M. Acid proteinase, phospholipase and 

adherence properties of Candida parapsilosis strains isolated from clinical 

specimens of hospitalised patients. Mycoses 2005;48:321-6. 

21- Ge YP, Lu GX, Shen YN, Liu WD. In vitro evaluation of phospholipase, proteinase, 

and esterase activities of Candida parapsilosis and Candida metapsilosis. 

Mycopathologia 2011;172:429-38. 

22- Pakshir K, Zomorodian K, Karamitalab M, Jafari M, Taraz H, Ebrahimi H. 

Phospholipase, esterase and hemolytic activities of Candida spp. isolated from 

onychomycosis and oral lichen planus lesions. J Mycol Med 2013;23:113-8. 

23- Akyol V, Cerikçioğlu N. Morphotyping, genotyping and investigation of some 

virulence factors in different morphotypes of Candida parapsilosis clinical isolates. 

Mikrobiyol Bul 2010;44:605-17. 

24- Álvarez F, Fernández-Ruiz M, Aguado JM. Iron and invasive fungal infection. Rev 

Iberoam Micol 2013;30:217-25. 

25- Abi-Chacra ÉA, Souza LO, Cruz LP, Braga-Silva LA, Gonçalves DS, Sodré CL, et 

al. Phenotypical properties associated with virulence from clinical isolates 

belonging to the Candida parapsilosis complex. FEMS Yeast Res 2013;13:831-48. 

26- França EJ, Furlaneto-Maia L, Quesada RM, Favero D, Oliveira MT, Furlaneto MC. 

Haemolytic and proteinase activities in clinical isolates of Candida parapsilosis 

and Candida tropicalis with reference to the isolation anatomic site. Mycoses 

2011;54:e44-51. 

27- Favero D, Furlaneto-Maia L, França EJ, Góes HP, Furlaneto MC. Hemolytic factor 

production by clinical isolates of Candida species. Curr Microbiol 2014;68:161-6. 



83 
 

28- Costa CR, Passos XS, Souza LK, Lucena P de A, Fernandes O de F, Silva M do R. 

Differences in exoenzyme production and adherence ability of Candida spp. 

isolates from catheter, blood and oral cavity. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 

2010;52:139-43. 

29- Lima-Neto RG, Beltrão EI, Oliveira PC, Neves RP. Adherence of Candida albicans 

and Candida parapsilosis to epithelial cells correlates with fungal cell surface 

carbohydrates. Mycoses 2009;54:23-9. 

30- Silva S, Negri M, Henriques M, Oliveira R, Williams DW, Azeredo J. Candida 

glabrata, Candida parapsilosis and Candida tropicalis: biology, epidemiology, 

pathogenicity and antifungal resistance. FEMS Microbiol Rev 2012;36:288-305. 

31- Panagoda GJ, Ellepola AN, Samaranayake LP. Adhesion of Candida parapsilosis to 

epithelial and acrylic surfaces correlates with cell surface hydrophobicity. Mycoses 

2001;44:29-35.  

32- Németh T, Tóth A, Szenzenstein J, Horváth P, Nosanchuk JD, Grózer Z, et al. 

Characterization of virulence properties in the C. parapsilosis sensu lato species. 

PLoS One 2013;8:e68704. 

33- Lattif AA, Mukherjee PK, Chandra J, Swindell K, Lockhart SR, Diekema DJ, et al. 

Characterization of biofilms formed by Candida parapsilosis, C. metapsilosis, and 

C. orthopsilosis. Int J Med Microbiol 2010;300:265-70. 

34- Tavanti A, Hensgens LA, Ghelardi E, Campa M, Senesi S. Genotyping of Candida 

orthopsilosis clinical isolates by amplification fragment length polymorphism 

reveals genetic diversity among independent isolates and strain maintenance within 

patients. J Clin Microbiol 2007;45:1455-62.  



84 
 

35- Song JW, Shin JH, Shint DH, Jung SI, Cho D, Kee SJ, et al. Differences in biofilm 

production by three genotypes of Candida parapsilosis from clinical sources. Med 

Mycol 2005;43:657-61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

6. DISCUSSÃO 

C. parapsilosis é uma espécie de ocorrência mundial, revelando uma 

importância clínica tanto para infecções superficiais como invasivas. Esta levedura é 

considerada a segunda espécie mais frequente nas infecções da corrente sanguínea 

(Cisterna et al. 2010; Thierry et al. 2011; Kreusch & Karstaedt 2013; Montagna et al. 

2013), e a principal causa de onicomicose em vários países, como no Brasil (Ataides et 

al. 2012), Chile (Fich et al. 2014), México (Jimenez-Gonzalez et al. 2013) e Iran 

(Pakshir et al. 2013; Razzaghi-Abyaneh et al. 2014). 

Técnicas fenotípicas, como o crescimento em ágar Corn meal com Tween 80, 

CHROMagarTMCandida e auxanograma (assimilação de carbono), permitiram a 

identificação de C. parapsilosis lato sensu, mas a distinção das três espécies do 

complexo, em C. parapsilosis sensu stricto, C. metapsilosis e C. orthopsilosis, foi 

possível através de técnicas moleculares preconizadas de acordo com Tavanti et al. 

(2005). Assim como mostrado por vários pesquisadores, a amplificação do gene SADH 

seguido por digestão enzimática pela BanI utilizada neste trabalho é um método 

confiável e capaz de distinguir as espécies do complexo C. parapsilosis (De Toro et al. 

2010; Ge et al. 2011; Bonfietti et al. 2012; Feng et al. 2012; Romeo et al. 2012; Silva et 

al. 2014). 

A diferença de frequência das três espécies, que apresentam comportamentos 

divergentes, principalmente com relação à suscetibilidade aos antifúngicos (Cantón et 

al. 2011; Ge et al. 2011; Földi et al. 2012; Bertini et al. 2013; Tosun et al. 2013; 

Treviño-Rangel et al. 2013), mostra a importância deste trabalho. Os resultados obtidos 

em nosso trabalho mostraram que C. parapsilosis sensu stricto (87%) foi a espécie 

dominante do complexo entre os isolados de sangue, seguido por C. orthopsilosis 

(9,3%) e C. metapsilosis (3,7%). Resultados similares foram encontrados por vários 

pesquisadores (Lockhart et al. 2008; Cantón et al. 2011; Cebeci et al. 2011; Thierry et 

al. 2011; Purisco et al. 2012) que mostraram que C. parapsilosis sensu stricto foi a 

espécie do complexo mais frequente em pacientes com candidemia. Alguns fatores são 

importantes para explicar a maior frequência desta espécie em amostras de sangue tais 

como a alta afinidade em contaminar dispositivos vasculares (cateter) e colonizar mãos 

de profissionais da saúde (Garcia-Vidal et al. 2013; Gonzáles et al. 2013; Delfino et al. 

2014). 
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Da mesma forma como encontrado em nosso trabalho, C. orthopsilosis e C. 

metapsilosis, embora menos frequente, são identificadas em casos de candidemia. Na 

Espanha, entre 171 isolados do complexo C. parapsilosis, 2,4% foram identificados 

como C. orthopsilosis, enquanto 1,2% como C. metapsilosis (Marcos-Zambrano et al. 

2014). No Brasil, Ruiz et al. (2013) mostraram uma frequência de 10,2% de C. 

orthopsilosis e 6,1% de C. metapsilosis em 49 isolados de sangue. Esta ocorrência, no 

entanto pode variar, verificando-se que em alguns casos de candidemia, C. metapsilosis 

não foi encontrada como agente etiológico (García-Rodriguez et al. 2013; Blanco-

Blanco et al. 2014; Taj-Aldeen et al. 2014). A reduzida frequência, ou até mesmo a 

ausência, desta espécie como causa de candidíase, pode ser explicada pela sua baixa 

capacidade de expressar os fatores de virulência que determinam a patogênese da 

infecção (Orsi et al. 2010; Németh et al. 2013). 

Assim como observado nos isolados de sangue, C. parapsilosis sensu stricto foi 

predominante nas amostras de unhas, representando 94% dos nossos isolados. Nestas 

amostras foram detectadas C. metapsilosis em 6%, entretanto não se identificou C. 

orthopsilosis. Semelhante aos nossos resultados Ge et al. (2011) encontraram estas duas 

espécies como agentes de onicomicose, no entanto, Mohammadi et al. (2013) 

mostraram C. parapsilosis sensu stricto como a espécie dominante seguida por C. 

orthopsilosis. Embora com variação na distribuição de espécies, vários pesquisadores 

têm mostrado predominância de C. parapsilosis sensu stricto, com menor frequência de 

C. orthopsilosis e C. metapsilosis em isolados de onicomicose (Feng et al. 2012; 

Treviño-Rangel et al. 2012; Silva et al. 2014). 

As enzimas hidrolíticas secretadas pelas espécies de Candida são características 

relacionadas à instalação do processo infeccioso de candidíase. A atividade in vitro 

destas enzimas mostra-se variável entre as espécies de Candida (Costa et al. 2010b), 

sendo que a determinação de proteinase, fosfolipase, esterase e fator hemolítico entre 

isolados do complexo C. parapsilosis pode contribuir para o entendimento de 

patogenicidade entre as espécies. 

A atividade das proteinases, que degradam estruturas de superfície celular e 

inibem as funções do sistema imune do hospedeiro, é determinante na virulência de 

Candida spp, pois estas enzimas contribuem com a adesão e invasão destes micro-

organismos nos tecidos parasitados (Silva et al. 2013). A forte atividade in vitro das 

proteinases evidenciada nos isolados do complexo C. parapsilosis (97,7%) estudados 

neste trabalho é similar aos resultados de Ramos et al. (2014), que verificaram atividade 
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de proteinase de moderada a alta em 93,8% dos isolados que C. parapsilosis sensu lato, 

enquanto Costa et al. (2010b) e D’Eça Júnior et al. (2011) com uma menor proporção, 

mostraram respectivamente alta atividade em 83,3% e 81,8% dos isolados. 

As espécies identificadas do sangue em nosso trabalho apresentaram 

estatisticamente uma maior atividade enzimática de proteinase quando comparadas com 

as de unhas, o que foi também observado por França et al. (2010b). Esta diferença na 

atividade de proteinase entre isolados de unhas e sangue sugere que esta enzima parece 

não representar o principal fator no desenvolvimento das infecções ungueais, mas pode 

estar associada a maior capacidade de invasão na corrente sanguínea. 

Em nosso estudo foi detectada atividade de proteinase entre todos os isolados de 

C. parapsilosis sensu stricto e C. orthopsilosis, mas o mesmo não ocorreu para C. 

metapsilosis, onde se verificou atividade enzimática negativa em dois dos quatro 

isolados. A atividade enzimática de proteinase dos isolados é variável. Tosun et al. 

(2013) mostraram alta atividade in vitro de proteinase em 31% de isolados de C. 

parapsilosis sensu stricto, mas esta atividade não foi observada para as outras duas 

espécies, enquanto Treviño-Rangel et al. (2013) observaram atividade enzimática nas 

três espécies do complexo. 

A capacidade lipolítica das espécies do complexo C. parapsilosis foi 

demonstrado pela atividade in vitro de fosfolipase e esterase, observadas 

respectivamente em 9,2% (6 de 87) e 90,8% (79 de 87) dos isolados. Os dados obtidos 

pela produção de fosfolipase entre isolados de C. parapsilosis, divergem dos resultados 

de alguns pesquisadores que não conseguiram detectar a atividade enzimática entre 

isolados desta espécie (Ramos et al. 2014 e Riceto et al. 2014). 

A análise dos isolados com relação às espécies do complexo, mostrou que a 

produção de fosfolipase neste estudo, seis (6) pertenciam a espécie C. parapsilosis 

sensu stricto com atividade enzimática fraca a muito forte e dois (2) isolados de C. 

metapsilosis com atividade muito forte. Similaridade nos resultados foram observados 

por Ge et al. (2011), que mostraram isolados de C. parapsilosis sensu stricto e C. 

metapsilosis com produção de fosfolipase, mas com intensidade da atividade enzimática 

forte a muito forte. Embora neste estudo não tenha sido observada produção enzimática 

de fosfolipase para C. orthopsilosis, Treviño-Rangel et al. (2013) mostraram uma 

atividade muito forte em 69% dos isolados desta espécie. 

Embora a atividade de esterase também represente uma enzima lipolítica, 

diferente do que ocorreu para a fosfolipase houve uma grande porcentagem de isolados 
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capazes de produzir esta enzima. Nosso trabalho mostrou secreção enzimática de 

esterase em todas as espécies do complexo C. parapsilosis, com atividade moderada a 

muito forte. Esta elevada atividade de esterase não foi detectada por alguns 

pesquisadores. Pakshir et al. (2013) demonstraram que 56,5% dos isolados de C. 

parapsilosis apresentaram atividade de esterase, enquanto Akyol & Cerikçioğlu (2010) 

mostraram atividade em apenas 1,88% dos isolados. 

A análise de esterase realizada em nosso trabalho relacionada às espécies, 

mostraram forte atividade em 60,2% (47 de 78) de C. parapsilosis sensu stricto, 80% (4 

de 5) de C. orthopsilosis e 75% (3 de 4) de C. metapsilosis, diferindo de Treviño-

Rangel et al. (2013) que observaram uma alta produção em C. orthopsilosis (66,6%), 

mas atividade negativa desta enzima em C. metapsilosis. Da mesma forma, os 

resultados encontrados por Ge et al. (2011) também foram divergentes dos nossos, onde 

eles observaram que somente 4.8% (1 de 21) dos isolados de C. parapsilosis sensu 

stricto e 16,7% (2 de 12) de C. metapsilosis foram capazes de produzir esta enzima. A 

variação de resultados da atividade in vitro de fosfolipase e esterase entre as espécies do 

complexo C. parapsilosis, pode ser justificada pelas diferentes metodologias utilizadas 

para verificar a atividade enzimática ou ainda pela variação biológica que pode ocorrer 

entre os isolados (Ghannoum 2000; Ge et al. 2011). 

A capacidade das espécies de Candida de produzir hemolisinas, com a 

finalidade de aquisição de ferro a partir da lise de eritrócitos, constitui um importante 

fator de virulência, permitindo a sobrevivência e persistência do patógeno no hospedeiro 

para o estabelecimento da infecção (Álvarez et al. 2013). A alta frequência (98,8%) de 

espécies do complexo C. parapsilosis com atividade hemolítica evidenciada neste 

estudo, foi também observada por França et al. (2010b) em 100%, por Pakshir et al. 

(2013) em 93,5% e Riceto et al. (2014) em 90% dos isolados estudados. Abi-Chacra et 

al. (2013), entretanto detectaram fraca atividade hemolítica em 100% dos isolados do 

complexo C. parapsilosis. Embora Treviño-Rangel et al. (2013), tenham detectado 

hemólise em 76,9% de seus isolados, a atividade muito forte (Pz <0,69), como 

encontrada em nosso trabalho, não foi observada por nenhuma espécie do complexo. De 

acordo com Favero et al. (2014), estas diferenças de capacidade hemolítica podem ser 

explicadas pela utilização de diferentes metodologias. 

A habilidade das espécies de Candida de aderirem em superfícies de mucosa, 

uma das primeiras etapas do desenvolvimento da doença, apresenta-se variável de 

acordo com a espécie (Lima-Neto et al. 2009; Mayer et al. 2013). Os resultados de 
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nosso trabalho mostrando que os isolados do complexo C. parapsilosis foram capazes 

de aderir à células epiteliais bucais humanas são similares aos encontrados por 

diferentes pesquisadores. Entretanto, a média de leveduras aderidas variaram em 

diferentes casuísticas, sendo que nós verificamos uma média de 95,98 para cada célula 

epitelial bucal, enquanto Costa et al. (2010b) verificaram uma maior capacidade de 

adesão, com média de 155,3, e Dagdeviren et al (2005) e Lima-Neto et al. (2009), 

observaram uma menor quantidade de leveduras aderidas, com médias de 54,89 e 25,6, 

respectivamente. 

A análise dos resultados de acordo com as três espécies do complexo, mostraram 

uma menor quantidade de leveduras aderidas à células epiteliais bucais entre os isolados 

de C. orthopsilosis (38 ± 19,25) seguido de C. metapsilosis (90,75 ± 28,85) e C. 

parapsilosis sensu stricto (100,18 ± 88,74). Estes resultados são similares aos de 

Chaves et al. (2013), que verificaram que isolados de C. orthopsilosis possuem menor 

capacidade de aderência à células epiteliais, mas divergem de Bertini et al. (2013) que 

demonstraram menor capacidade de aderência atribuída à C. metapsilosis. 

A capacidade de formar biofilme pelas espécies do complexo C. parapsilosis, 

estudadas neste trabalho, foi verificado por uma DO ≥ 0,1, sendo que todos os isolados 

foram fortes produtores de biofilme. Da mesma forma, Latiff et al. (2010), 

demonstraram formação de biofilme em todos os isolados do complexo C. parapsilosis 

em discos de silicone de cateter. Outros pesquisadores verificaram diferenças na 

capacidade de formar biofilme entre as espécies. C. orthopsilosis não foi capaz de 

formar biofilme nos isolados estudados por Tavanti et al. 2007, enquanto nos isolados 

de Song et al. (2005), De Toro et al. (2010) e Tosun et al. (2013) verificaram a 

formação de biofilme somente para a espécie C. parapsilosis sensu stricto. 

Apesar de alguns trabalhos (Tavanti et al. 2007; Latiff et al. 2010; Tosun et al. 

2013) relatarem resultados controversos na capacidade de formar biofilme entre as três 

espécies do complexo C. parapsilosis, verifica-se que isolados de C. parapsilosis sensu 

stricto possuem uma maior capacidade de formar biofilme, o que pode estar relacionado 

com o aumento da frequência desta espécie em casos de candidíase invasiva. 

Há uma crescente preocupação relacionada com os padrões de suscetibilidade in 

vitro das espécies do complexo C. parapsilosis. Isolados de C. parapsilosis sensu stricto 

apresentam menor suscetibilidade a alguns antifúngicos utilizados para o tratamento de 

candidíase, como anfotericina B, derivados azólicos (fluconazol e itraconazol) e 

caspofungina quando comparados com C. orthopsilosis e C. metapsilosis (Dizbay et al. 
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2010; Miranda-Zapico et al. 2011; Morace et al. 2011; Ranque et al. 2012; Ruiz et al. 

2013). Entre os derivados azólicos, o itraconazol foi menos eficaz em inibir o 

crescimento desta levedura. Semelhante aos nossos resultados, Ruiz et al. (2013) 

verificaram um (1) isolado de C. parapsilosis sensu stricto resistente ao itraconazol, e 

S-DD para este mesmo antifúngico para todos os isolados de C. orthopsilosis e em 

66,6% para C. metapsilosis. No entanto, Figueiredo-Carvalho et al. (2014) verificaram 

que C. orthopsilosis foi menos suscetível ao itraconazol quando comparado com as 

outras espécies do complexo C. parapsilosis. 

Neste estudo, as espécies do complexo C. parapsilosis não mostraram 

resistência ao fluconazol, mas S-DDs foram observados em dois isolados de C. 

parapsilosis sensu stricto e um de C. metapsilosis. Resistência ao fluconazol em 

isolados de C. metapsilosis e C. parapsilosis sensu stricto foi observada por Chen et al. 

(2012). Gomez-Lopez et al. (2008) mostraram valores de CIM para este agente 

antifúngico > 4 µg/mL para C. parapsilosis sensu stricto e C. metapsilosis, enquanto 

Silva et al. (2014) detectaram CIM de 16 µg/mL para C. parapsilosis sensu stricto. De 

acordo com Van Asbeck et al. (2008) as diferenças de suscetibilidade ao fluconazol 

pode estar relacionada com a afinidade deste azólico pela enzima 14-α-desmetilase 

lanosterol, ou com outras enzimas ligadas à via de biossíntese do ergosterol.  

Para os triazólicos voriconazol e posaconazol, observamos que todos os isolados 

do complexo C. parapsilosis foram suscetíveis a estes antifúngicos. Nossos resultados 

confirmam vários estudos que demonstram maior eficácia desses novos triazólicos 

contra isolados do complexo Candida parapsilosis (Gomez-Lopez et al. 2008; De Toro 

et al. 2010; Fournier et al. 2011; Miranda-Zapico et al. 2011; Figueiredo-Carvalho et al. 

2014; Silva et al. 2014). 

Para anfotericina B, os isolados são resistentes quando a CIM foi ˃ 1 µg/mL, 

desta forma, em nosso estudo apenas um isolado de C. parapsilosis sensu stricto foi 

classificado nesta categoria. Segundo alguns pesquisadores, entre as espécies do 

complexo C. parapsilosis, somente C. parapsilosis sensu stricto apresenta resistência a 

anfotericina B (Bourgeois et al. 2010; Cuenca-Estrella et al. 2010; Sardi et al. 2013). 

Embora Lockhart et al. (2008) tenham relatado CIM >1 µg/mL para as três espécies, 

eles observaram que a proporção de C. parapsilosis sensu stricto resistente à 

anfotericina B foi maior do que para C.orthopsilosis e C. metapsilosis. 

Uma elevada proporção (19,5%) de espécies do complexo C. parapsilosis 

estudadas em nosso trabalho apresentaram baixa suscetibilidade à caspofungina, com 
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resistência detectada somente em isolados de C. parapsilosis sensu stricto. Resultados 

semelhantes foram também encontrados por Gomez-Lopez et al. (2008), Lockhart et al. 

(2008) e Chen et al. (2010) que relataram CIMs de caspofungina para C. parapsilosis 

sensu stricto maiores do que aqueles para C. orthopsilosis e C. metapsilosis. A 

explicação para os altos valores de CIM para caspofungina ainda não é totalmente 

elucidado. Estes resultados podem estar relacionados com uma mutação funcional 

identificada no gene FKS (Beyda et al. 2012). A resistência à caspofungina evidenciado 

por um aumento das CIMs tem sido demonstrada como uma consequência destas 

mutações do gene FKS em isolados de C. parapsilosis (Pfaller et al. 2010a; Axner-

Elings et al. 2011; Garcia-Effron et al. 2012). 
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7. CONCLUSÕES 

 Este trabalho relata pela primeira vez a identificação molecular das espécies do 

complexo C. parapsilosis no estado de Goiás, mostrando que C. parapsilosis 

sensu stricto é a mais frequente, seguido de C. orthopsilosis e C. metapsilosis; 

 Uma elevada proporção dos isolados do complexo C. parapsilosis foram capazes 

de expressar uma alta atividade enzimática de proteinase e capacidade 

hemolítica, mostrando que estes fatores podem ser determinantes na patogênese 

da infecção. Além disso, foi observado que isolados de sangue apresentam uma 

maior produção de proteinase quando comparado com os isolados de unhas; 

 A atividade lipolítica das espécies do complexo C. parapsilosis ocorre 

principalmente pela ação da esterase; 

 Embora todas as espécies do complexo C. parapsilosis sejam fortes produtores 

de biofilme; a aderência à células epiteliais bucais humanas foi maior em 

isolados de C. parapsilosis sensu stricto e C. metapsilosis do que em C. 

orthopsilosis.  

 As diferenças no padrão de suscetibilidade antifúngica observadas entre as três 

espécies do complexo pode ser de grande importância nas decisões de 

tratamento clínico de infecções fúngicas provocadas por estas espécies; 

 Os resultados obtidos em nosso trabalho reforçam a necessidade da identificação 

precisa das novas espécies causadoras de candidíase. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética (Protocolo: 019/03)  
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9.2. Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética (Protocolo: 065/2008) 

 

 

 


