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Resumo 

Validação de uma metodologia molecular para identificação de 

fungos e investigação in vitro da transição dimórfica em 

Candida albicans. 

A classificação de fungos microscópicos é limitada pela escassez de detalhes 

morfológicos e incertezas na caracterização bioquímica. Nesse trabalho 

desenvolvemos um método simples, baseado na amplificação de um segmento 

de cerca de 2.800 bares de bases seguida de digestão com DdeI e análise do 

padrão após eletroforese em agarose. Demonstramos que o método discrimina 

tão bem quanto a sequência de DNA do segmento após analisar mais de 400 

amostras que foram classificadas em 33 espécies. Essa tecnologia facilita a 

busca por novos representantes da imensa diversidade existente, espécies que 

podem ser exploradas quanto ao seu valor potencial para a medicina e a 

indústria. Outras metodologias moleculares foram desenvolvidas para 

discriminar entre espécies próximas e na identificação de novas espécies. Em 

seguida, o trabalho esteve voltado para o desenvolvimento de um ensaio 

laboratorial que nos permitisse estudar a transição dimórfica em Candida 

albicans. Desenvolvemos dois novos ensaios, um biológico e outro sobre 

membrana artificial, para estudar a indução ou inibição da produção de hifas. A 

expressão de genes associados ao processo foi acompanhada de maneira 

quantitativa. Fracionando cromatograficamente o soro fetal bovino, obtivemos 

resultados indicativos de frações estimuladoras e inibidoras da transição 

morfológica. 

Palavras-chave. Candida spp.; identificação por PCR-RFLP; fatores de 

virulência; fracionamento do SFB; transição dimórfica. 



 

Abstract 

Validation of a molecular method for identification of fungi and 

in vitro investigation of the dimorphic transition in Candida 

albicans. 

 

 

Fungal identification is limited by few morphological details and uncertainty in 

the biochemical tests. In the present work we developed a simple procedure, 

based upon DNA amplification of a 2,800 base pairs region followed by the 

amplicon digestion with DdeI and electrophoretic analyzes in agarose gels. 

After analyzing more than 400 samples encompassing 33 species, we 

demonstrate that this method discriminates as well as DNA sequencing of the 

region. This technology simplifies the search for new representatives among the 

great diversity of fungi of medical and industrial interest. We devised also 

molecular methods to discriminate between closely related species and 

described a new putative species. Next our work was dedicated to develop an 

in vitro assay for the study of the dimorphic transition in Candida albicans. We 

devised two biological assays and one that used an artificial membrane to 

investigate the induction and inhibition of hyphal production. The expression of 

genes associated with the morphological transition was examined in a 

quantitative way. We fractionated bovine fetal serum by column 

chromatography and obtained results pointing to fractions that stimulate or 

inhibit hyphal production. 

Keywords: Candida spp.; identification by PCR-RFLP; Virulence factors; BFS 

fractionating; dimorphic transition. 



I. Introdução 

 O interesse pelos fungos do gênero Candida não é recente. Dados sobre 

esse gênero já eram publicados antes da década de 40 e em geral 

relacionados com os achados clínicos, algo que se perpetua até os dias de 

hoje. Anteriormente ao epíteto Candida, outros nomes eram usados como 

Syringospora e Monilia. Syringospora caiu em desuso e o gênero Monilia 

passou a ser classificado no filo Ascomycota, diferindo do gênero Candida a 

partir do táxon subfilo (Skinner e Fletcher, 1958). 

O gênero conta hoje com 418 espécies anamórficas descritas 

(“Taxonomy – NCBI”), e esse número tende a aumentar: outros 1097 isolados 

(com base na seqüência de nucleotídeos do rDNA) estão classificados até o 

táxon gênero, aguardando a correta descrição da espécie. 

A sistemática desses fungos é tarefa complexa e igualmente dinâmica, 

pois os estados anamórficos e telemórficos de uma mesma espécie podem 

estar classificados em gêneros distintos. Na fase assexuada, esses fungos se 

reproduzem por brotamento e normalmente essa é forma de reprodução 

resultante do cultivo nos meios de cultura usuais. Os fungos quando em fase 

telemórfica normalmente tendem a ser ascosporogeneos e esse é o motivo 

pelo qual se busca classificá-los como ascomicetos mesmo quando a forma de 

reprodução sexuada ainda não foi caracterizada (Guarro et al., 1999). 

Apresentam capacidades assimilatórias oxidativas e fermentativas, 

tornando possível a utilização de diversas fontes orgânicas de energia. São 

descritos em uma ampla variedade de nichos ecológicos, geralmente como 

sapróvoros. No homem algumas espécies do gênero fazem parte da microbiota 

normal de cavidades que se comunicam com o exterior, mais comumente a 



retal, oral e vaginal bem como em dobras cutâneas, como a virilha (Skinner e 

Fletcher, 1958; Soll, 2002).  

1.1. Identificação das espécies 

A classificação dos microrganismos, incluindo fungos microscópicos 

como as leveduras, é fortemente limitada pela relativa escassez de detalhes 

morfológicos e dificuldades na caracterização bioquímica. A aplicação de 

métodos moleculares baseados em seqüências nucleotídicas seja de RNAs 

estáveis como os ribossomais (rDNA), seja de outros genes ou sequências de 

DNA, torna possível a utilização do genoma dos microrganismos como 

identificadores taxonômicos de alta precisão e sensibilidade.  

A metodologia molecular, além da enorme contribuição para a taxonomia 

dos microrganismos, solidificou a noção de que apenas uma pequena fração 

dos organismos microscópicos encontrados na natureza é cultivável pelas 

técnicas atuais (Pace, 1997).  Conseqüentemente, a abordagem molecular 

utilizando captura da seqüência por amplificação de DNA (PCR) ou RNA (RT-

PCR) via iniciadores genéricos ou específicos, seqüenciamento completo ou 

parcial do amplicon e genotipagem por digestão com enzimas de restrição 

permitem identificação geralmente não ambígua das espécies microbianas ou 

fúngicas. Essas tecnologias ampliam a busca por representantes da imensa 

diversidade existente o que leva à identificação de novos grupos com muitas 

novas espécies que podem ser exploradas quanto ao potencial para a 

indústria, como a alimentícia ou bioenergética. Permite também a 

caracterização de novos patógenos envolvidos com doenças microbianas 

emergentes (Angent et al., 2005).  



A identificação das diferentes espécies de Candida é particularmente 

importante em medicina. O aumento da imunodepressão causada pelo HIV 

(AIDS) ou decorrente de tratamentos médicos nos quais é necessário reduzir a 

resposta imunológica como em transplantados e durante o tratamento de 

certos cânceres, desnutrição, uso prolongado de catéteres endovenosos em 

procedimentos diversos, prematuridade infantil, etc., ampliaram muito a 

susceptibilidade da população às candidoses (Pfaller e Diekema, 2007).  O 

diagnóstico usual baseado nas metodologias da microbiologia clássica 

demanda mais de uma semana de testes laboratoriais que englobam testes 

bioquímicos e morfológicos, empregando para esse fim uma bateria de meios 

de cultura distintos, contendo diferentes fontes de carbono.  

A indústria buscou simplificar e abreviar o diagnóstico. Métodos 

baseados na utilização de diversas fontes de carbono vêm sendo utilizados 

com melhora significativa da qualidade de identificação. Um desses métodos é 

o API® 20C AUX (bioMériaux) que utiliza 19 fontes diferentes de carbono. O 

diagnóstico com tais métodos em geral demanda no mínimo três dias, mas não 

raramente há a necessidade de testes complementares para dirimir possíveis 

dúvidas na identificação. Para o sistema API, em média, cerca de 90% dos 

isolados são corretamente identificados, 6% não são passíveis de identificação 

e 4% acabam identificadas de maneira incorreta. Para certas espécies como C. 

guilliermondii e C. famata a incerteza do diagnóstico pode ser bem maior 

devido à grande semelhança na utilização das fontes de carbono existentes no 

sistema (Desnos-Ollivier, et al., 2008). 

O seqüenciamento de partes selecionadas de regiões bem conhecidas 

do genoma, como a unidade de repetição que codifica para os genes 



ribossomais 18S, 5.8S, 28S e 5S incluindo as regiões espaçadoras ITS1 e ITS2 

(Chen et al., 2001), é o método ideal para a identificação das diferentes 

espécies de Candida. No entanto esta metodologia no momento é laboriosa e 

requer uma estrutura cara para ser exeqüível. 

A busca de alternativas, rápidas e baratas, à seqüência nucleotídica da 

região dos genes ribossomais, nos levou a explorar melhor uma metodologia 

que se iniciou no mestrado e envolvia a amplificação por PCR de um trecho 

seleto do cistron ribossomal e subseqüente digestão dos amplicons com 

enzimas de restrição que cortem freqüentemente esta região. Entre as enzimas 

testadas a enzima DdeI se revelou a mais apropriada. Inicialmente foram 

testadas apenas sete espécies do gênero Candida de grande importância 

médica (C. albicans, C. dubliniensis, C. glabrata, C. guilliermondii, C. krusei, C. 

parapsilosis e C. tropicalis). O estudo piloto confirmou o potencial de 

diferenciação revelado in silico e permitiu a diferenciação das sete espécies.  

Os resultados demonstraram ainda uma coincidência superior com o 

seqüenciamento comparada à identificação laboratorial usual ou API, além de 

mais rápido e barato. O estudo era preliminar e demandava uma análise com 

número significativo de amostras tipadas pelo método fenotípico laboratorial 

convencional e pelo padrão API, tarefa essa contemplada no presente trabalho 

de doutorado. 

1.2. Indução da transição dimórfica em Candida albicans 

Candida spp desenvolvem um estado comensal em indivíduos 

saudáveis, e nesse estado não causam doenças (Yang, 2003). Podem 

inclusive alcançar uma grande densidade populacional sem desenvolver, 

contudo, qualquer sintomatologia. Estima-se que Candida spp colonizem a 



cavidade oral e anal de 26% da população de indivíduos saudáveis, essa 

freqüência é inferior na cavidade vaginal de mulheres saudáveis, cuja 

estimativa é de 10%. Entretanto, não há consenso na literatura quanto às 

estimativas e a freqüência das espécies nas diferentes partes do corpo. Há 

variação considerável de um estudo para outro, provavelmente por diferenças 

na coleta, diversidade entre populações, devido a usos e costumes diferentes e 

em função da idade (Soll, 2002). Contudo, em geral, esses estudos apontam C. 

albicans como a espécie mais freqüente, aproximadamente 70%, seguida de C. 

glabrata e C. tropicalis (cerca de 7%).  

Algumas espécies desse gênero, principalmente C. albicans, são 

capazes de provocar infecções cutâneas, mucocutâneas e disseminadas, 

classificadas como micoses oportunistas (Andrutis et al. 2000). Os pacientes 

imunocomprometidos são os mais suscetíveis às infecções. Incluem-se nesse 

grupo, os portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

pacientes em tratamento quimioterápico para o câncer, terapia 

imunossupressora para transplante de órgãos ou medula (Sudbery et al., 2004) 

e neonatos de baixo peso (Anderson et al., 1998). 

Como e por que um organismo comensal se torna patogênico? Essas 

perguntas vêm ao longo das últimas duas décadas intrigando diversos 

pesquisadores em vários centros de pesquisas. Definir virulência não tem sido 

tarefa fácil quando se trata de um fungo comensal: como definir 

inequivocamente os fatores relacionados ao comensalismo e aqueles 

relacionados à virulência? Como distinguir fatores ou genes responsáveis pela 

invasão, crescimento, colonização e sobrevivência dentro do hospedeiro sob 

uma nova situação específica – baixa imunidade – daqueles que estariam 



desempenhando seu papel normal na fisiologia celular para se adaptar a um 

novo nicho? (Alonso-Monge et al. 2003).     

O espectro adaptativo desse fungo ao hospedeiro humano revela um 

polimorfismo que varia de células isoladas a formas filamentosas tendo, tal 

plasticidade, implicações diretas na capacidade de sobreviver como um 

comensal em diversos sítios anatômicos, cada qual com seu próprio conjunto 

de pressões ambientais (Soll, 2002). A evidente adaptabilidade envolve 

certamente um sofisticado mecanismo capaz de responder eficientemente aos 

sinais do ambiente os quais resultam na mudança coordenada da fisiologia, 

anatomia e aderência celulares (Biswas et al., 2007).  

A transição de comensal para patogênico pode ser um processo ativo 

regulado por uma pressão permanente do patógeno em relação ao hospedeiro 

e por um programa genético distinto, disparado por sinais químicos e físicos do 

ambiente (Brown, et al. 1999). A combinação entre esses fatores permitiriam 

não apenas a adaptação do fungo ao novo ambiente, mas também, preparar as 

células para o próximo estágio da infecção (Hube, 2004).  

O mecanismo envolvido na transição comensal-patogênico ainda não foi 

esclarecido, mas a transição dimórfica certamente é um fator fundamental no 

processo. A transição dimórfica é a capacidade que o fungo tem de alternar 

entre as formas de crescimento leveduriforme e micelial (Alonso-Monge et al., 

2003). A forma micelial é resultante da formação de tubos germinativos, 

provavelmente em resposta a mudanças na condição de crescimento a partir 

do hospedeiro que sinalizaria ao fungo uma necessidade de adaptação às 

condições do novo ambiente ou até mesmo uma dispersão em busca de um 

novo nicho, mais favorável ao crescimento (Biswas et al., 2007). 



Essa transição é regulada por um complexo programa transcricional que 

modula não apenas a morfologia, mas também a expressão de diversos genes 

como os que codificam para proteínas da superfície celular envolvidas na 

adesão e desenvolvimento do biofilme, secreção de proteinases e fosfolipases 

ou enzimas de destoxificação de espécies reativas de oxigênio, ciclo de 

glioxilato e metabolismo de aminoácidos. Simultaneamente, outros genes têm 

sua expressão reduzida ou bloqueada (Fradin et al., 2003; Hube, 2004; Fradin 

e Hube 2006).   

A associação entre a forma filamentosa e virulência está fartamente 

documentada na literatura. No entanto, experimentos in vivo, têm revelado que 

não é a forma vegetativa em si, mas sim, a transição entre as formas 

leveduriforme e filamentosa que dispara o mecanismo de patogênese (Alonso-

Monge et al. 2003), muito provavelmente por existirem genes associados à 

virulência, diferentes daqueles associados à morfologia celular, que respondem 

aos mesmos indutores (Yang, 2003).  

 Atualmente, várias condições de cultivo que disparam o mecanismo da 

transição dimórfica, in vitro, como aderência, variação de pH, semi-

anaerobiose, altas temperaturas, determinados aminoácidos e principalmente 

componentes presentes no soro fetal bovino (SFB), têm sido estudados 

(Riggle, et al. 1999). Alguns receptores que podem mediar à resposta para 

esses sinais já foram identificados, contudo o entendimento do processo ainda 

é incipiente e a relação comensal-patógeno-hospedeiro permanece obscura 

(Biswas et al., 2007). 

 Com base em resultados preliminares de um teste (DIAS, 2006) 

modificado neste laboratório, que induz em C. albicans a filamentação e 



invasão do ágar, fomos levados a nos questionar se no SFB não existiria, além 

do indutor, um inibidor. Quanto a genes com expressão ativada ou reprimida 

neste processo muito se conhece (Brown, et al. 1999), contudo muito pouco se 

sabe sobre os componentes do soro responsáveis por essas respostas. Os 

resultados preliminarmente obtidos foram o início de uma série de abordagens 

diferentes, algumas novas, para estudar este fenômeno in vitro, objetivando 

progredir na compreensão da complexa relação entre o fungo e o meio, 

inicialmente para o processo da transição dimórfica, e quem sabe no futuro, a 

transição comensal-patogênico. Mais estudos nessa área podem revelar 

aspectos adicionais que ajudem a entender o mecanismo pelo qual Candida 

spp percebe e reage às variações no meio ambiente no qual está inserida. 

 



6. Conclusão 

1. O método de identificação baseado na PCR-RFLP se mostrou uma 

alternativa viável para o processo de identificação de fungos. Os resultados 

mostraram claramente que o número de espécies passíveis de identificação 

pode ser bem maior, o que futuramente o que aumentará sua abrangência. 

2. A metodologia usando PCR em tempo real para caracterizar os 

grupos: P. guilliermondii, C. palmioleophila e D. hansenii; C. rugosa, C. 

pararugosa, Candida sp. SK 75 e Candida sp. L96D é uma alternativa rápida e 

confiável para a identificação e/ou diferenciação dessas espécies. 

3. O ensaio para induzir in vitro a filamentação de C. albicans, 

independente de indutor químico se mostrou consistente e reprodutível, 

embora ainda falta caracterizar melhor o perfil da expressão de alguns genes 

associados à fase micelial do fungo. 

4. A abordagem de fracionamento do SFB mostrou claramente a 

existência de mais de um fator que influencia na morfogênese do fungo. 

Contudo será preciso avançar mais no estudo para se caracterizar a natureza 

química dessas substâncias. 

5. Destacaria que, dos resultados comentados acima, as contribuições mais 

importantes deste trabalho seriam: 

5.1. O método da PCR-RFLP será um importante aliado nas rotinas de 

identificação e diferenciação das espécies fúngicas, suas características 

são: simplicidade, praticidade, confiabilidade, identificação inequívoca e 

um excelente custo-benefício. 



5.2. Identificamos duas novas espécies de Candida, e a descrição 

dessas espécies já está em fase de publicação.  

5.3. Uma nova abordagem prática para se estudar in vitro a transição 

dimórfica de C. albicans, com a possibilidade de associar diferentes tipos 

de indutores e/ou inibidores neste modelo de ensaio e avaliar tanto a 

resposta morfológica do fungo, como expressão de genes e proteínas 

avançando no estudo das cascatas de sinalização que são ativadas ou 

inibidas durante essa transição. 

5.4. Nossos dados indicam que no SFB existem diferentes moléculas 

que agem por vias distintas na morfologia do fungo. 
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