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Identificação e análise de mutações no gene ERG11 de 

isolados de Candida suscetíveis e resistentes ao fluconazol 

 

 Por muitos anos o fluconazol tem sido uma opção usual para 

tratamento de infecções por Candida. Entretanto, o uso indiscriminado desta 

terapia antimicótica tem favorecido o surgimento de microrganismos 

resistentes. A redução da afinidade da enzima alvo dos antifúngicos, 14-α-

demetilase (ERG11p), tem sido descrita como um importante mecanismo de 

resistência, caracterizado por mutações em seu gene codificante ERG11. 

Neste estudo, foi investigada a suscetibilidade ao fluconazol de 87 isolados 

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

valores de MIC determinados através do método de microdiluição em caldo 

M27-A3 (CLSI, 2008); verificou-se que dezessete isolados apresentavam 

decréscimo da suscetibilidade ao fluconazol. A triagem de mutações foi 

realizada através da amplificação de quatro regiões do gene ERG11 com 

primers específicos delineados neste estudo, para cada espécie de Candida, 

seguida de análise pela técnica de eletroforese SSCP e seqüenciamento 

automatizado. Foram identificadas 217 mutações, incluindo 185 silenciosas 

e 32 por troca de sentido (que altera o aminoácido resultante). Estas últimas 

foram observadas em 19 isolados e 17 resíduos distintos, sendo 7 deles 

ainda não descritos anteriormente: L321F em C. albicans; K53M em C. 

krusei; Y221F, K344T, V362M e R371S em C. tropicalis; e R398I em C. 

parapsilosis. Confrontando os resultados entre a técnica de eletroforese 

SSCP e seqüenciamento automatizado, não houve associação direta entre 

as mudanças na migração eletroforética e alterações na seqüência 

nucleotídica do gene ERG11. Sugerimos que a freqüência elevada de 

alterações no gene ERG11 de Candida deve ser considerada no design de 

novos fármacos que visem a enzima ERG11p. 

 

Descritores: 

ERG11; Resistência; Mutação; Candida; fluconazol 



Identification and analyses of ERG11 gene mutations from 

fluconazole-susceptible and fluconazole-resistant Candida 

isolates 

 

For many years, fluconazole has been a usual option for treatment of 

Candida infections. However, the indiscriminate use of antimycotic therapy 

has favored the emergence of resistant organisms. The decrease in the 

affinity of the enzyme target of antifungal agents, 14-α-demethylase 

(ERG11p), has been described as an important mechanism of resistance, 

characterized by mutations in its encoding gene ERG11. In this study, we 

investigated the susceptibility to fluconazole of 87 strains of C. albicans, C. 

tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei and C. glabrata with MIC values 

determined by broth microdilution M27-A3 (CLSI, 2008), found that 

seventeen isolates showed decreased susceptibility to fluconazole. Mutation 

screening was performed by the amplification of four regions of the ERG11 

gene with specific primers designed in this study for each Candida species, 

followed by electrophoresis SSCP analysis and sequencing. We identified 

217 mutations, including 185 silent mutations and 32 missense mutations. 

Missense mutations were observed in 19 isolates and 17 distinct residues, 7 

of them still not described earlier: L321F in C. albicans, K53M in C. krusei; 

Y221F, K344T, V362M and R371S in C. tropicalis, and R398I in C. 

parapsilosis. Comparing the results between SSCP electrophoresis 

technique and sequencing, there was no direct association between changes 

in electrophoretic migration and changes in the nucleotide sequence of the 

ERG11 gene. We suggest that the high frequency of changes in ERG11 

gene of Candida should be considered in the design of new drugs targeting 

the enzyme ERG11p. 

 

Descriptors: 

ERG11; Resistance; Mutations; Candida; Fluconazole 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Leveduras do gênero Candida são microrganismos unicelulares e 

pleomórficos, incluem aproximadamente 150 espécies, das quais cerca de 

20 foram descritas como agentes etiológicos de candidíases (Lacaz et al., 

2002; Sugita et al., 2004). Estas leveduras têm distribuição ubíqua na 

natureza, podendo ser isoladas de folhas, água, solo etc. Considerando-se a 

flora normal do homem, são encontradas como saprófitas em dobras da 

pele, orofaringe, mucosa vaginal e colonizam o trato gastrointestinal em até 

80% de indivíduos saudáveis (Lacaz et al., 2002; Colombo e Guimarães, 

2003; Barbedo e Sgarbi, 2010). 

Ocorrendo alterações nos mecanismos de defesa ou 

comprometimento das barreiras anatômicas, essas leveduras podem tornar-

se patogênicas, originando diversos tipos de infecções com amplo espectro 

de manifestações clínicas, desde formas cutâneo-mucosas benignas até 

formas invasivas, que comprometem diversos órgãos, após disseminação do 

agente por via hematogênica (Lacaz et al., 2002; Colombo e Guimarães, 

2003; Chapman e Faix, 2003). 

Mais de 90% dos casos de infecções invasivas são causados por 

Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. krusei 

(Pfaller e Diekema, 2007; Warnock, 2007). 

Em todas as partes do mundo, Candida albicans é a espécie mais 

freqüentemente isolada, tanto de infecções superficiais como invasivas, 

estando associada a taxas de mortalidade mais elevadas. Nas infecções 



 2 

hematogênicas ou candidemias, a freqüência de isolamento varia de 40% 

dos casos em países da América Latina, até 70% em alguns países nórdicos 

(Sandven, 2000; Colombo e Guimarães, 2003; Tortorano et al., 2006; Pfaller 

e Diekema, 2007). Esta espécie é naturalmente sensível aos medicamentos 

antifúngicos de uso sistêmico, mas casos de resistência adquirida aos 

azólicos, particularmente ao fluconazol, têm sido descritos em pacientes que 

recebem terapia prolongada (White et al., 1998; Pfaller e Diekema, 2007).  

Candida glabrata ocupa o segundo lugar entre as espécies isoladas 

de infecções hematogênicas nos EUA, com freqüência em torno de 20 a 

25% dos casos, enquanto em países da América Latina somente de 4 a 7% 

são atribuídos a esta espécie (Sandven, 2000; Pfaller e Diekema, 2007; 

Perlroth et al., 2007). Enquanto em países da Europa a freqüência de 

isolamento desta espécie permaneceu praticamente inalterada ao longo dos 

últimos anos, nos EUA houve aumento, com elevada porcentagem de 

isolados resistentes ao fluconazol e com resistência cruzada a outros 

medicamentos da classe dos azóis, além de menor susceptibilidade à 

anfotericina B (Warnock, 2007; Pfaller e Diekema, 2007). Esta espécie está 

relacionada a taxas de mortalidade relativamente elevadas, podendo atingir 

100% nos casos de transplante de medula óssea, que apresentam 

complicações do quadro infeccioso (Barbedo e Sgarbi, 2010).  

Candida parapsilosis é uma levedura comumente encontrada em solo, 

água e plantas, e emerge como importante patógeno nosocomial; tem sido 

freqüentemente isolada das mãos de profissionais de saúde e de soluções 

de nutrição parenteral (Pfaller e Diekema, 2007). É responsável por 7 a 15% 
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dos episódios de candidemia nos EUA, e em países da América Latina, 

ocupa o segundo lugar entre as espécies com maior freqüência de 

isolamento (Antunes et al., 2004; Colombo et al., 2006; Barbedo e Sgarbi, 

2010). Em recém-nascidos pré-termo, internados em unidades de cuidados 

intensivos neonatais, a ocorrência da levedura é elevada, atingindo até 50% 

dos casos de candidemias (Levy et al., 1998; Yamamura et al., 2001; 

Chapman e Faix, 2003). 

Diversos estudos de tipagem molecular de C. parapsilosis, baseados 

em análise de isoenzimas, RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) e cariotipagem, 

demonstraram diversidade nos padrões ou perfis analisados, sugerindo a 

divisão da espécie em três grupos: I, II e III (Scherer e Stevens, 1987; Lin et 

al., 1995; Roy e Meyer, 1998). Tavanti e colaboradores em 2005, analisando 

as seqüências da região ITS do DNA ribossomal de diversos isolados de C. 

parapsilosis, propuseram a separação dos grupos em espécies distintas: C. 

parapsilosis sensu stricto (correspondente ao grupo I), C. orthopsilosis 

(grupo II) e C. metapsilosis (grupo III).  

Em geral, os isolados de C. parapsilosis são susceptíveis à maioria 

dos agentes antifúngicos, incluindo anfotericina B e derivados azólicos. 

Estudo recente, conduzido por van Asbeck e colaboradores em 2008, 

avaliou a susceptibilidade das três espécies do complexo C. parapsilosis ao 

fluconazol, caspofungina e anidulafungina, encontrando MICs (concentração 

inibitória mínima) para os dois últimos fármacos significativamente mais 

elevados em C. parapsilosis sensu strictu, enquanto C. metapsilosis foi a 
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menos sensível ao fluconazol. Estas observações demonstram que podem 

ocorrer diferenças quanto à susceptibilidade aos antifúngicos entre as 

espécies (van Asbeck et al., 2009). 

Em pacientes neutropênicos e portadores de neoplasias 

hematológicas, C.tropicalis é a mais freqüente causa de candidemias.  Nos 

EUA, a freqüência de isolamento vem decrescendo com o uso de fluconazol 

profilático, sendo a quarta espécie mais isolada. No entanto, em países da 

América Latina e no Brasil, ocupa o segundo lugar, juntamente com 

C.parapsilosis (Nucci e Colombo, 2007; Pfaller e Diekema, 2007). Mais 

recentemente, os testes de susceptibilidade aos antifúngicos passaram a 

revelar um número relativamente grande de isolados de C.tropicalis 

resistentes ao fluconazol. Entretanto, após reavaliação desses testes, 

observou-se que a espécie apresenta, com maior freqüência quando 

comparada às demais, o fenômeno do trailing (inibição incompleta de 

crescimento), resultando em MICs artificialmente elevadas. Alguns autores 

relataram o fenômeno em mais de 50% dos isolados que, na verdade, eram 

susceptíveis ao fluconazol (Arthington-Skaggs et al., 2002; Pfaller et al., 

2006). Alterações na temperatura de incubação e no pH do meio utilizado 

para o preparo dos inóculos das leveduras, eliminam a ocorrência do 

fenômeno (Agrawal et al., 2007). 

Candida krusei é isolada com maior freqüência de pacientes com 

neoplasias hematológicas, mas a freqüência de isolamento é relativamente 

baixa, em geral em torno de 4% dos casos; este índice tem permanecido 

estável nos últimos anos. É uma levedura intrinsecamente resistente ao 
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fluconazol e apresenta baixa sensibilidade à anfotericina B e à 5-

fluorocitosina. O voriconazol e as equinocandinas demonstram excelente 

atividade in vitro, mas alguns autores vêm relatando diminuição da 

sensibilidade em pacientes com infecção por C. krusei (Colombo e 

Guimarães, 2003; Pfaller e Diekema, 2007; Barbedo e Sgarbi, 2010). 

Um potente fator de virulência relacionado a algumas espécies de 

Candida é a formação de biofilme, resultante da produção de polímeros 

extracelulares que aderem a diversos tipos de superfícies, tais como 

cateteres intravenosos, em resposta ao sistema imune do hospedeiro e à 

terapêutica antifúngica. Os possíveis mecanismos de resistência incluem a 

dificuldade na penetração do medicamento através da matriz, a expressão 

de bombas de efluxo de fármacos durante a fase inicial da formação de 

biofilme e alterações na composição do esterol da membrana (Douglas, 

2002; Mukherjee e Chandra, 2004; d'Enfert, 2006; Bizerra et al., 2008).  

As técnicas convencionais para identificação das espécies de 

Candida são baseadas fundamentalmente na micro-morfologia e em provas 

bioquímicas, como a assimilação (auxanograma) e a fermentação 

(zimograma) de carboidratos e fontes de nitrogênio. Os sistemas manuais 

mais utilizados na rotina clínica são o API 20 AUX® e o ID 32C®, enquanto 

os métodos automatizados mais difundidos são o Vitek® e o Microscan®. Os 

meios de isolamento cromogênicos, entre os quais se destaca o 

CHROMagar®, possibilitam a identificação presuntiva das espécies de 

Candida e a ocorrência de culturas mistas (Ellepola e Morrison, 2005). 
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Entretanto, nos últimos anos, o aumento na prevalência de infecções 

fúngicas e o tempo prolongado que as técnicas microbiológicas clássicas 

demandam para fornecer o diagnóstico, levaram ao desenvolvimento de 

testes moleculares, que têm resultado em maior precisão e rapidez na 

detecção e identificação de leveduras do gênero Candida (Ciardo et al., 

2006; Rodriguez-Tudela et al., 2007). 

A maior parte do genoma haplóide de Candida consiste de DNA 

mitocondrial e DNA ribossômico (DNAr), este último presente em número de 

cópias variando de 50 a 100, com arranjo in tandem (Beckerman e Magee, 

2002; Odds et al., 2004). No DNAr existem três regiões codificadoras 

relativamente conservadas: uma região 18S, com cerca de 1.800 pares de 

base; uma seqüência altamente conservada de 5.8S, com 160 pares de 

base; e a região 28S com cerca de 3.400 pares de base. Flanqueando a 

região 5.8S, existem regiões de seqüências variáveis denominadas de 

internal transcribed spacer regions (ITS), cuja função não é completamente 

conhecida. No entanto, experimentos demonstram que sua remoção antes 

da etapa de transcrição, causa efeito deletério na formação do RNA 

ribossômico maduro (Iwen et al., 2002).  

Como as regiões ITS1 e ITS2 mostram grande variabilidade entre 

microrganismos do mesmo grupo, podem ser utilizadas para a identificação 

das espécies de Candida em testes moleculares, além de aumentarem o 

poder de detecção dos métodos de amplificação, por estarem presentes em 

múltiplas cópias (Chen et al., 2000; Chen et al., 2002).  
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A necessidade de se compreender os mecanismos fisiopatológicos, 

bem como o conhecimento sobre a epidemiologia, evolução, taxonomia e 

padrões de susceptibilidade a antifúngicos em isolados de Candida spp., têm 

conduzido a estudos que empregam diversas técnicas moleculares de 

identificação e tipagem, entre elas MLEE (Multilocus Enzyme 

Electrophoresis), RAPD, PCR-RFLP, SSCP (Single-strand Conformational 

Polymorphism) e o seqüenciamento automatizado, este último considerado o 

padrão-ouro para a identificação de polimorfismos (Chen et al, 2002; Boriollo 

et al., 2006).  

 A técnica de SSCP consiste em uma eletroforese de alta resolução, 

que utiliza a poliacrilamida como matriz, sendo baseada na diferença de 

migração de fragmentos de DNA de fita simples amplificados por PCR, em 

função de sua estrutura conformacional e peso molecular. Diversos autores 

têm relatado elevada sensibilidade desta técnica, permitindo a diferenciação 

de fragmentos de DNA que variam em apenas uma base (Walsh et al., 1995; 

Díaz-Lopes et al., 2004). A técnica tem sido empregada para a identificação 

rápida de leveduras, como alternativa aos métodos fenotípicos, bem como 

em estudos de tipagem por micro-satélites e sua correlação com resistência 

aos antifúngicos (Wang et al., 2008;  Liu et al., 2008).  

 Os antifúngicos mais utilizados no tratamento de infecções por 

Candida spp. incluem os derivados imidazólicos (miconazol e cetoconazol), 

os triazóis de 1ª geração (itraconazol e fluconazol) e os de 2ª geração 

(voriconazol, posaconazol e ravuconazol).  Dentre estes, destaca-se o 

fluconazol, pela eficácia terapêutica, custo relativamente baixo, boa 
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tolerância e baixa incidência de efeitos adversos, sendo freqüentemente 

prescrito, de forma empírica, a pacientes com suspeita de infecção por 

Candida (Colombo e Guimarães, 2003; Chen e Sobel, 2005; Pfaller e 

Diekema, 2007).  

 O fluconazol atua especificamente inibindo a enzima lanosterol-14-α-

demetilase, pertencente ao sistema enzimático microssomal do complexo 

citocromo P-450, que promove a conversão de lanosterol a ergosterol. O 

acúmulo dos precursores leva à redução da permeabilidade da membrana 

plasmática do fungo, conferindo uma ação fungistática (Akins, 2005). Kelly e 

colaboradores em 1995, propuseram que o grupo hidroxila no carbono 6 do 

composto intermediário 14-metilergosta-8,24(28)-dieno-3,6-diol, impede 

interações hidrofóbicas com os fosfolipídios da membrana plasmática, 

tornando-a permeável. O ergosterol é o componente da membrana celular 

dos fungos que exerce funções semelhantes às do colesterol em células 

animais. Uma vez que células humanas não possuem ergosterol em suas 

membranas, os derivados azólicos atuam de modo seletivo nas células 

fúngicas (Kelly et al., 1995). 

Durante as últimas duas décadas, com o aumento do número de 

pacientes imunodeprimidos e imunossuprimidos, a prevalência e gravidade 

das candidíases aumentaram de forma expressiva. O uso repetitivo ou 

exposição prolongada aos fármacos antifúngicos, em pacientes portadores 

de candidíase recorrente, tem aumentado significativamente o número de 

casos de resistência in vitro correlacionados com falha terapêutica (White et 

al., 1998; Cowen et al., 2000). Além disso, C. krusei é intrinsicamente 
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resistente ao fluconazol, uma vez que a afinidade entre o antifúngico e o 

substrato encontra-se reduzida (Guinea et al., 2006). 

Com o aumento do número e consumo dos antifúngicos disponíveis 

para tratamento e profilaxia das infecções por Candida, o desenvolvimento 

de testes de susceptibilidade de leveduras a esses medicamentos se tornou 

relevante. Em 1997, após extenso trabalho de padronização, o NCCLS 

(National Committee for Clinical Laboratory Standards) aprovou a utilização 

dos métodos de microdiluição (documento M27-A) para a determinação da 

susceptibilidade de Candida spp. a antifúngicos. Esta metodologia, 

atualmente na versão M27-A3 (CLSI, 2008), tem sido amplamente utilizada 

em diferentes centros médicos de referência para a avaliação da 

sensibilidade ou resistência de isolados de amostras clínicas (Perea & 

Patterson, 2001). 

 Testes de susceptibilidade disponíveis comercialmente, entre eles o 

Etest® e o Sensititre Yeast One®, aprovados pelo FDA (Food and Drug 

Administration - EUA), apresentam boa correlação com a metodologia de 

referência, possuindo ainda a vantagem de permitirem a determinação das 

MICs no prazo de 24 horas, enquanto o método da micro-diluição preconiza 

48 horas para definir os resultados (Alexander et al., 2007; Pfaller et al., 

2008). 
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1.1 Mecanismos de resistência ao fluconazol 

 

Resistência é um fenômeno que ocorre in vitro, e pode estar ou não 

associada à falha terapêutica. Fatores relacionados à farmacocinética e 

farmacodinâmica do antifúngico, bem como aqueles relacionados ao 

hospedeiro e à espécie causadora da infecção, estão envolvidos nas 

diferenças que existem entre susceptibilidade in vitro e resposta clínica ao 

tratamento (Pfaller et al., 2006; Pfaller e Diekema, 2007). 

Diversos estudos têm sido realizados para elucidação dos 

mecanismos moleculares responsáveis pelo desenvolvimento de resistência 

aos azóis em isolados clínicos de Candida spp. Muito embora esses 

mecanismos possam ocorrer simultaneamente na célula fúngica, foram 

didaticamente categorizados em quatro grupos (Chau et al., 2004; 

Morschhäuser, 2002; White, 2002; Perea et al., 2001; Sanglard et al., 1998):  

 

 

1.1.1 Super expressão de bombas de efluxo  

 

Um importante mecanismo de resistência aos azóis é desencadeado 

pela redução do acúmulo intracelular do medicamento. Nos últimos anos, 

estudos realizados com fluconazol mostraram evidências de que este 

medicamento é ativamente transportado ao meio externo pelas células 

fúngicas, de uma maneira dependente de energia, e que o maior efluxo do 
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antifúngico é causado pela super expressão de genes que codificam 

proteínas transportadoras de membrana (Morschhäuser, 2002). 

Os genes CDR1 e CDR2 (Candida Drug Resistance), localizados no 

cromossomo 3 de Candida, codificam proteínas transportadoras do tipo ABC 

(ATP-binding cassette), que atuam como bombas de efluxo transmembranas 

e utilizam a hidrólise do ATP para mobilizar uma variedade de pequenos 

compostos hidrofóbicos para fora da célula (Akins, 2005). Em 

Saccharomyces cerevisiae, há pelo menos 31 genes que codificam 

proteínas do tipo ABC (Bauer et al., 1999); enquanto no genoma de C. 

albicans, há apenas seis, sendo que CDR1 a CDR4 têm sido analisados 

funcionalmente e, até o presente, somente os genes CDR1 e CDR2 foram 

associados à resistência aos azóis (Akins, 2005). 

Além de CDR1 e CDR2, outro gene conhecido como MDR1 (Multidrug 

Resistance) também está envolvido no sistema de transporte dependente de 

energia. A proteína codificada por MDR1 atua como transportadora de 

membrana do tipo MFS (Major Facilitator Superfamily) pertencente à 

superfamília das permeases, e utiliza gradiente de prótons para o transporte 

de compostos. Esta proteína transmembrana é encontrada em fungos, 

bactérias e no homem (Morschhäuser, 2002; Akins, 2005). 

As bombas de efluxo têm a capacidade de transportar ao meio 

externo, entre outros compostos, alguns antifúngicos, porém não em 

quantidade suficiente para conferir resistência (Akins, 2005). No entanto, 

algumas linhagens de Candida podem apresentar super expressão dos 

genes CDR e MDR, aumentando o número de bombas transportadoras em 
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suas membranas e reduzindo o acúmulo do antifúngico no meio intracelular. 

Observou-se acréscimo nos níveis de RNA mensageiro (RNAm) de CDR1, 

CDR2 e MDR1 em isolados resistentes quando comparados a isolados 

susceptíveis (Sanglard et al., 1995; Franz et al., 1999). Esse mecanismo de 

super expressão pode conferir resistência aos azóis, incluindo fluconazol, 

cetoconazol, miconazol, voriconazol e itraconazol, além de terbinafina e 

cicloheximida (Morschhäuser, 2002; Chau et al., 2004; Akins, 2005). Não 

obstante, White e colaboradores em 2002, identificaram isolados clínicos 

susceptíveis apresentando super expressão de CDR1.  

A deleção do gene CDR1 e a inativação de MDR1 conferem hiper 

susceptibilidade aos azóis em C. albicans (Sanglard et al., 1996; Wirsching 

et al., 2000), enquanto que a deleção de CDR2 confere hiper 

susceptibilidade apenas em linhagens com deleção simultânea de CDR1 

(Sanglard et al., 1997).  

Recentemente, um gene homólogo ao CaMDR1, o CaFLU1, foi 

estudado pela sua capacidade de conferir resistência ao fluconazol quando 

transfectado em S. cerevisiae hiper susceptíveis (expressão heteróloga; 

Calabrese et al., 2000). A inativação de FLU1 em uma cepa de C. albicans 

nos quais vários outros genes de resistência a múltiplas drogas foram 

eliminados, resultou em aumento da susceptibilidade ao fluconazol, 

demonstrando que FLU1 pode mediar a resistência ao antifúngico em C. 

albicans. No entanto, a super expressão de FLU1 ainda não foi encontrada 

em isolados de C. albicans de pacientes com resistência clínica ao 

fluconazol (Morschhäuser, 2002). 
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1.1.2 Alteração na biossíntese do ergosterol 

 

O ergosterol é essencial para manter a integridade e função da 

membrana plasmática dos fungos e, por esse motivo, a sua biossíntese é 

alvo para muitos antifúngicos, incluindo o fluconazol. Esta via biossintética 

tem por finalidade converter ácido acético em ergosterol utilizando diversas 

enzimas, como ocorre na biossíntese do colesterol em mamíferos (Lamb et 

al., 1999).  

O alvo primário dos antifúngicos da classe dos azóis é a 14α-

demetilase (ERG11p ou 14DM), enzima chave na síntese do ergosterol, 

membro da superfamília dos citocromos P-450, que catalisa a remoção 

oxidativa do grupo 14α-metil do lanosterol (Aoyama et al., 1989). A inibição 

da ERG11p pelo fluconazol não resulta somente na redução do ergosterol, 

mas também no acúmulo de seu precursor, o lanosterol. Este é convertido 

em 14α-metilfecosterol e, subsequentemente, catalisado pela Δ5,6-

dessaturase (enzima codificada pelo gene ERG3 que age em uma etapa 

anterior à ERG11p) para o esterol intermediário, 14α-metilergosta-8,24(28)-

dien-3,6diol, composto tóxico que inibe o crescimento celular (Kelly et al., 

1995; Kelly, 1997; Akins, 2005). Alguns autores acreditam que não é a falta 

de ergosterol que provoca a inibição do crescimento da levedura, mas o 

acúmulo dos intermediários tóxicos (Lamb et al, 1999). A inativação da Δ5,6-

dessaturase pelas células de levedura expostas aos derivados azólicos 

impossibilita a produção do metabólito tóxico 14α-metilergosta-8,24(28)-

dien-3,6diol, promovendo o acúmulo do composto 14α-metilfecosterol, que 
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permite o crescimento celular. Deste modo, leveduras com alteração nesta 

etapa enzimática, apresentam vantagem seletiva quando submetidas à ação 

dos azóis (Kelly et al, 1995; Kelly, 1997; Akins, 2005).  

Miyazaki e colaboradores, em 2001, demonstraram que a deleção do 

gene ERG3 em C. albicans resultou na redução da susceptibilidade dos 

mutantes ao fluconazol, fornecendo evidência direta de que a alteração na 

biossíntese do ergosterol, em especial a inativação da enzima Δ5,6-

dessaturase, pode causar resistência ao fluconazol. 

 

 

1.1.3 Mutações no gene ERG11 

 

Uma causa freqüente de resistência é decorrente da alteração na 

configuração espacial da enzima alvo dos antifúngicos azólicos, a 14 -

demetilase (Erg11p ou 14DM), enzima-chave na via de biossíntese do 

ergosterol. Seu gene codificante, ERG11, localiza-se no cromossomo 5 e 

possui variação no número e seqüência de nucleotídeos de acordo com a 

espécie, apresentando pesos moleculares variando de 1.569 pares de bases 

para C. parapsilosis a 2.669 para C. glabrata 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) 

 Mutações em ERG11 podem resultar em alterações pós-traducionais 

na seqüência de aminoácidos e, conseqüentemente, na estrutura 

tridimensional de Erg11p, ocasionando decréscimo na afinidade de ligação 

entre o componente azólico e a proteína, sem impedir sua função, porém 
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gerando leveduras com fenótipo alterado resistente aos azólicos (Sanglard 

et al., 1998; Favre et al., 1999). 

Para identificar alterações na ERG11p que podem acarretar 

resistência ao fluconazol, diversos estudos compararam a sequência do 

gene ERG11 de linhagens de C. albicans resistentes a seqüências do 

mesmo gene de cepas sensíveis. Forte evidência deste mecanismo foi 

obtida pela comparação entre seqüências de alelos do gene ERG11 de 

isolados resistentes e susceptíveis ao fluconazol, em diferentes episódios de 

infecção em um mesmo paciente. A mutação R467K foi identificada em 

ambos os alelos de um isolado de C. albicans resistente, obtido de paciente 

no qual haviam sido anteriormente isoladas leveduras da mesma espécie 

com sensibilidade elevada (White, 1997). 

Alteração de heterozigosidade para homozigotia em uma mutação do 

gene ERG11 parece conferir maior resistência da levedura ao fluconazol. 

Esta mudança foi encontrada em isolados clínicos com as mutações G464S 

ou R467K (White, 1997; Franz et al., 1998). Análises genéticas sugerem que 

uma célula com duas cópias do R467K é significativamente mais resistente 

do que uma célula na qual apenas um alelo tem a mutação. A pressão 

seletiva, exercida pela presença de fluconazol, parece favorecer a conversão 

para homozigosidade (White et al., 1998). 

Outra abordagem bem-sucedida para demonstrar o envolvimento de 

mutações em ERG11 no desenvolvimento de resistência ao fluconazol é a 

expressão heteróloga de diferentes alelos de CaERG11 em S. cerevisiae, 

por meio da comparação entre a susceptibilidade de linhagens que 
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expressam e das que não expressam o alelo. As trocas de aminoácidos 

F126L, G129A, Y132H, T229A, G307S, S405F, G464S e R467K foram 

associadas à resistência ao antifúngico (Sanglard et al., 1998; Perea et al., 

2001). 

Evidências de que determinadas mutações resultam em diminuição 

da afinidade ao antifúngico, foram fornecidas pela análise bioquímica das 

enzimas heterologamente expressas. A afinidade ao fluconazol, de ERG11p 

contendo as mutações Y132H, G464S ou R467K, foi reduzida quando 

comparada à enzima do tipo selvagem, confirmando que estas mutações 

podem acarretar resistência em C. albicans (Kelly et al., 1999; Lamb et al., 

2000) 

É importante salientar que existem alguns fenótipos de resistência 

que só se expressarão quando uma determinada mutação ocorrer 

simultaneamente à outra, ou de forma combinada a outras na seqüência do 

gene ERG11. Por exemplo, as mutações G129A e G464S resultam em 

aumento significativo dos valores de MIC para compostos azólicos, quando 

comparadas a linhagens que possuem somente a mutação G464S (Sanglard 

et al, 1998). 

Diversos estudos têm identificado mutações no gene ERG11 em 

isolados de C. albicans resistentes ou sensíveis aos azóis (Apêndice 3); 

para espécies como C. krusei e C. glabrata essas mutações têm sido pouco 

estudadas, estando disponível na literatura apenas um estudo com C. krusei 

e quatro com C. glabrata. Apenas no estudo realizado com C. krusei foram 

identificadas mutações de sentido trocado: D434A e K456R (Fukuoka et al., 
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2003; Brun et al., 2004; Sanguinetti et al., 2005; Vandeputte et al., 2009; 

Berila e Subik, 2010).  

Em relação a C. tropicalis, há dois estudos sobre mutações no gene 

ERG11 relacionadas à resistência ao fluconazol (Loëffler et al., 2000; 

Vandeputte et al., 2005). Apenas no estudo de 2005 foi identificada uma 

mutação de sentido trocado (Y132F). Esta alteração já havia sido descrita 

anteriormente em C. albicans, conferindo resistência (Chau et al., 2004; 

Goldman et al., 2004). Até o momento, não há relatos na literatura de 

estudos sobre mutações no gene ERG11 de isolados do complexo C. 

parapsilosis.  

Na América Latina, há apenas um estudo realizado no Brasil, no qual 

os autores identificaram 14 novas mutações no gene ERG11 de isolados 

clínicos de C. albicans, obtidos de pacientes infectados pelo HIV. Entretanto, 

a relação das mutações com a resistência ao fluconazol não foi validada no 

estudo (Goldman et al., 2004).  

 

 

1.1.4 Super expressão do gene ERG11 

 

 Em presença de fluconazol, C. albicans aumenta a expressão do 

gene ERG11, provavelmente por mecanismo compensatório à depleção do 

ergosterol (Albertson et al., 1996). Entretanto, Franz e colaboradores, em 

1998, relataram que, mesmo na ausência de fluconazol, alguns isolados 
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resistentes expressam ERG11 em níveis superiores aos encontrados em 

isolados susceptíveis expostos ao antifúngico. 

O aumento da expressão do gene ERG11 resulta em incremento da 

concentração da enzima 14α-demetilase no ambiente intracelular, e 

conseqüentemente, acarreta a necessidade de quantidades maiores de 

antifúngico para inibir a atividade da enzima (Morschhäuser et al, 2002). 

Este mecanismo tem sido encontrado em diversos isolados de C. albicans 

resistentes ao fluconazol (Perea et al., 2001; Withe et al., 2002; Chau et al., 

2004; Goldman et al., 2004). 

Embora a super expressão do gene ERG11 tenha sido descrita como 

mecanismo de resistência, dados recentes indicam que este fenômeno não 

está necessariamente relacionado à resistência aos azóis em C. albicans, 

uma vez que quando detectado, está freqüentemente associado ao aumento 

da expressão de genes codificadores de bombas de efluxo (Perea et al., 

2001; Withe et al., 2002; Chau et al., 2004; Goldman et al., 2004). 
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2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 A identificação e o entendimento dos mecanismos que fazem com 

que mutações presentes no gene ERG11 possam influenciar a ligação da 

proteína ERG11p ao antifúngico, possibilitam novas informações para o 

desenvolvimento de fármacos, em que esta interação esteja  preservada. 

Além disso, essas mutações foram pouco estudadas em diferentes espécies 

de Candida não albicans.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Identificar mutações pontuais no gene ERG11 de isolados clínicos de 

Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata e C. krusei, 

previamente avaliados quanto à susceptibilidade ao fluconazol. 

 

 3.2  Objetivos específicos  

 

1. Identificar as espécies de Candida pela amplificação da região ITS do 

 DNAr, confirmando os métodos fenotípicos de identificação, e 

 discriminar as três  espécies do complexo C. parapsilosis por 

 seqüenciamento automatizado.  

2. Delinear primers para amplificar o exon do gene ERG11 de Candida 

 tropicalis, do complexo C. parapsilosis, C. glabrata e C. krusei, e 

 desenvolver sistemas de amplificações para cada espécie.  

3. Avaliar a técnica de SSCP como método de triagem para detectar 

 mutações no gene ERG11; 

4. Determinar, por meio de seqüenciamento automatizado, o tipo de 

 mutação, sua localização e freqüência.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Isolados de Candida e cepas de referência 

 

Os isolados de Candida utilizados neste estudo foram gentilmente 

cedidos pela Seção de Micologia do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, 

devidamente identificados pela micro-morfologia e testes bioquímicos 

clássicos. Para garantir o fornecimento de colônias puras, todos os isolados 

foram semeados em meio cromogênico CHROMagar™ (Becton-Dickinson).  

O grupo de isolados consistiu de: 32 Candida albicans; 34 C. 

tropicalis; 6 C. glabrata; 4 C. krusei; e 11 pertencentes ao complexo C. 

parapsilosis, num total de 87 amostras isoladas de sangue, orofaringe, urina 

e cavidade oral, e coletadas de pacientes internados em diversas unidades 

hospitalares da cidade de São Paulo e de outros municípios do Brasil.  

Foram também utilizadas cepas de referência de Candida (American 

Type Culture Collection - ATCC), com padrões definidos de sensibilidade ou 

resistência ao fluconazol (CLSI, 2008): C. krusei ATCC 6258 (MIC 32 g/ml), 

C. albicans ATCC 64550 (MIC 16 g/ml), C. tropicalis ATCC 200956 (MIC 

16 g/ml), C. glabrata ATCC 90030 (MIC 8 g/ml) e C. parapsilosis ATCC 

22019 (MIC 0,25 g/ml). 
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4.2 Testes de susceptibilidade ao fluconazol 

 

Os testes de susceptibilidade ao fluconazol foram realizados na 

Seção de Micologia do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, pelo método da 

micro-diluição em caldo, de acordo com o protocolo descrito no documento 

M27-A3 (CLSI, 2008). Os padrões de sensibilidade são definidos 

empregando-se diluições seriadas do antifúngico, até atingir a concentração 

mínima do fármaco capaz de inibir o crescimento do microrganismo em 50%. 

Segundo o documento M27-A3, para leveduras do gênero Candida, 

os isolados são classificados como susceptíveis quando os valores de MIC 

para fluconazol são iguais ou inferiores a 8 μg/ml; isolados com 

susceptibilidade dose-dependente para valores entre 16 e 32 μg/ml; e 

resistentes, aqueles cujo crescimento é inibido por concentrações iguais ou 

maiores que 64 μg/ml do antifúngico. Entretanto, o mesmo documento 

preconiza que o intervalo que define o isolado como sensível ao fluconazol 

não está ainda bem estabelecido, podendo o ―ponto de corte‖, ser de 4 ou 8 

μg/ml. O M27-A3 também refere que os isolados de C. krusei são 

intrinsecamente resistentes ao fluconazol, não devendo ser interpretados os 

valores de MIC encontrados para essa espécie (CLSI, 2008). 

Deste modo, 70 isolados foram classificados como susceptíveis, e 

entre eles, todos os pertencentes ao complexo C. parapsilosis; oito isolados 

revelaram-se susceptíveis dose-dependentes (cinco isolados de C. albicans, 

dois de C. glabrata e um de C. tropicalis), e nove como resistentes ao 
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fluconazol (todos os de C. krusei, quatro C. albicans e um C. tropicalis) 

(Apêndice 1). 

 

 

4.3  Extração de DNA de Candida (isolados e cepas de referência) 

 

As extrações de DNA foram realizadas a partir da suspensão das 

leveduras contendo 106 células/ml, de acordo com o método descrito por van 

Burik e colaboradores em 1998, com algumas modificações. Um mililitro da 

suspensão foi submetido à centrifugação a 15.300g por 10 minutos 

(microcentrífuga 5417R, Eppendorf) e, ao ―pellet‖ de células foram 

adicionados 600 μl de solução contendo 50mM Tris, 10mM EDTA, 250U/ml 

de liticase (L4276, Sigma) e 10% de β-mercaptoetanol (Merck). Os tubos 

foram mantidos a 37°C por 2h30min para a digestão da parede celular e, em 

seguida, submetidos à agitação vigorosa em vórtex. Foram então 

adicionados à suspensão dos esferoplastos, 0,2% de SDS e 20 μg/ml de 

proteinase K (Sigma) e os tubos mantidos a 65°C por 45 minutos. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 4°C e 15.300g por 10 minutos, e 

os sobrenadantes transferidos para tubos limpos. Para a precipitação do 

DNA, adicionou-se isopropanol (Merck) v/v, e as amostras foram mantidas a 

-20°C por uma noite. Após centrifugação a 19.400g e 4°C por 20 minutos, 

foram adicionados ao ―pellet‖ contendo o DNA, 500 μl de etanol a 70% e os 

tubos foram novamente centrifugados por 5 minutos. O ―pellet‖ final de DNA 

foi solubilizado em solução de Tris-EDTA (10mM Tris Base, 1mM EDTA) e 
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sua concentração foi estimada por espectrofotometria UV (Nanodrop 1000, 

Thermo) em comprimentos de onda de 260nm e 280nm. O índice de pureza 

foi determinado por meio da razão 260nm/280nm e considerado adequado 

na faixa de 1,8-2,0.  

 

 

4.4  Identificação molecular dos isolados de Candida  

 

A identificação fenotípica das espécies de Candida incluídas no 

estudo foi confirmada por amplificação de fragmento da região ITS do DNA 

ribossomal. Foram selecionados da literatura primers espécie-específicos, 

cujos produtos resultantes das amplificações por PCR, apresentam peso 

molecular variável, na dependência da espécie (Apêndice 2). 

Os componentes da solução de amplificação e respectivas 

concentrações foram assim definidos: tampão de reação 1x (LGC), 200 µM 

de cada deoxinucleotídeo trifosfato (dNTP), 0,2 µM de cada primer (IDT), 1,5 

mM de MgCl2 (LGC), 1,5 unidades da enzima Taq DNA polimerase (LGC) e 

10ng de DNA molde, em 50 µl de volume final de reação. As amplificações 

foram realizadas em termociclador (Biometra), de acordo com o seguinte 

protocolo: etapa de denaturação inicial de 5 minutos a 95°C; 30 ciclos de 1 

minuto a 95°C, 1 minuto a 52-55°C e 1 minuto a 72°C, seguidos de uma 

etapa de extensão final de 5 minutos a 72°C.  

Confirmada a identificação das espécies pela PCR, os 11 isolados do 

complexo C. parapsilosis foram submetidos a uma nova amplificação com 
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primers ITS1 e ITS4, empregando-se os mesmos componentes de reação e 

respectivas concentrações acima descritos, e 5 ng de DNA molde. A 

amplificação foi realizada em termociclador (Biometra) utilizando-se o 

seguinte protocolo: etapa de denaturação inicial de 5 minutos a 95°C; 

seguida de 30 ciclos de 1 minuto a 95°C, 1 minuto a 64°C e 1 minuto a 72°C, 

e uma etapa de extensão final de 5 minutos a 72°C. Em seguida, os 

produtos da PCR foram submetidos ao seqüenciamento automatizado, para 

determinar a qual das três espécies do complexo C. parapsilosis os 11 

isolados pertenciam. 

 

 

4.5  Protocolo para amplificação do gene ERG11 

 

Os primers utilizados para amplificar o gene ERG11 de C. albicans 

foram descritos previamente por Xu e colaboradores (2008) e amplificam 

três regiões, com cerca de 480 pares de base. Os demais oligonucleotídeos 

foram delineados neste estudo, com auxílio do software Primer-BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast) e seqüências do gene ERG11 

depositadas no GenBank para cada espécie de Candida. Estes primers 

foram delineados para amplificar o gene em regiões contíguas, gerando 

assim fragmentos com pesos moleculares de aproximadamente 400 pares 

de base, passíveis de análise pela técnica de SSCP.  

 Para a padronização da PCR, todos os reagentes utilizados nas 

amplificações foram avaliados em diversas concentrações, até que a 
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combinação destas apresentasse o melhor desempenho de amplificação. As 

ciclagens foram padronizadas em termociclador Gradient Palm-Cycler 

(Corbett), utilizando-se gradiente de temperatura de hibridização entre 58 e 

65°C.  

Os produtos de amplificação foram detectados em eletroforese 

horizontal (Horizon H-58, Life Technologies), utilizando-se agarose 

(Invitrogen) a 2% como matriz, tampão Tris-ácido acético-EDTA (TAE) 1x, 

sob tensão elétrica de 90 V. Em seguida, os géis foram revelados em 

solução de TAE 1x acrescida de brometo de etídeo (0,5 μg/ml). Os 

resultados foram registrados em sistema de foto-documentação com 

transiluminador UV (Vilber Lourmat).  

 

 

 4.6  Eletroforese SSCP 

 

Os produtos de amplificação das PCR foram desnaturados em 

termociclador (Biometra) à 95ºC por 15 minutos, após adição da solução-

tampão de corrida (formamida 98%, EDTA 10mM, azul de bromofenol 0,05% 

e xilenocianol 0,05%) na proporção 1:1. Após resfriamento em gelo durante 

5 minutos, as amostras foram submetidas à eletroforese em géis de 

poliacrilamida (Sigma), nas concentrações de 6, 8 e 10%. As eletroforeses 

foram realizadas em tampão Tris-ácido bórico-EDTA (TBE) 1x, em cuba de 

eletroforese vertical SE600 e fonte EPS 1001 (GE Healthcare). As condições 
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de eletroforese foram padronizadas variando a amperagem e tempo de 

corrida. 

Após eletroforese, os géis foram fixados em etanol a 10% por 30 

minutos. Na etapa de coloração (modificada de Bassam et al., 1991), os géis 

foram imersos em solução de ácido nítrico a 1%, durante 15 minutos, sob 

agitação constante; posteriormente foram submetidos à lavagem com água 

destilada por 1 minuto e, em seguida, foram submersos em 250 ml de 

solução de nitrato de prata a 0,2%, acrescida de 375 μl de formaldeído 37%, 

por 30 minutos. Os géis foram então submetidos a duas lavagens com água 

destilada de 1 minuto. Para a revelação das bandas, foram submersos em 

250 ml de solução de carbonato de sódio a 30%, acrescida de 185μl de 

formaldeído 37%, sob agitação constante, até o aparecimento das bandas. 

Em seguida, os géis foram imersos em solução de ácido acético a 10% 

durante 15 minutos, para interromper a reação de precipitação. As bandas 

foram visualizadas em negatoscópio e os géis fotografados com câmera 

digital (Canon Power Shot SD1000).  

 

 

4.7 Seqüenciamento automatizado dos amplificados 

 

Os produtos das amplificações das regiões do gene ERG11 

selecionados para seqüenciamento, bem como os amplificados da região 

ITS dos 11 isolados do complexo C. parapsilosis, foram purificados com a 

utilização do kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System (Promega), de 



 28 

acordo com o protocolo descrito pelo fabricante. Em seguida, foram 

submetidos às reações de amplificação pela técnica de Sanger e 

colaboradores em 1977, com os primers foward e reverse separadamente, 

empregando-se 30 ciclos de 20 segundos a 95°C, 15 segundos a 64°C e 1 

minuto a 72°C. Os seqüenciamentos foram realizados no Laboratório de 

Investigação Médica em Imunodeficiências (LIM-56) do HC-FMUSP, na 

plataforma MegaBace-1000 (GE Healthcare), sob tensão elétrica de injeção 

de 3kV por 80 segundos, e eletroforese em 9kV por 120 minutos. 

 As seqüências obtidas para cada amplificado foram analisadas com o 

auxilio do software ChromasPro (Technelysium), tendo sido estabelecida 

uma seqüência consenso entre a fita forward e reverse. Cada seqüência 

consenso foi submetida ao alinhamento com a respectiva seqüência 

―selvagem‖, utilizando-se o software de alinhamento global ClustalW2 (Larkin 

et al., 2007), disponível em http://www.clustal.org/.  

 As análises dos isolados do complexo C. parapsilosis foram 

realizadas utilizando-se as seqüências do GenBank: FJ872018 para C. 

orthopsilosis (CBS 10906); FJ872019 para C. metapsilosis (CBS 10907); e 

AY939798 para C. parapsilosis sensu stricto (ATCC 22019).  

 Para o alinhamento de C. albicans, foi utilizada como referência a 

seqüência descrita por Lai e Kirsch em 1989, com número de acesso 

X13296 (GenBank). Para C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei e C. 

parapsilosis, foram utilizados consensos obtidos pelo alinhamento de cinco 

seqüências disponíveis de cada espécie no GenBank.  

http://www.clustal.org/
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 Quando alterações ainda não descritas na literatura foram 

identificadas nas sequências analisadas, os fragmentos foram novamente 

amplificados por PCR e submetidos a uma segunda reação de 

sequenciamento, para a confirmação dos resultados.  

 As mutações encontradas foram caracterizadas quanto à natureza, 

com o auxílio da tabela universal do código genético (Nirenberg et al., 1965), 

respeitando a tradução diferencial das leveduras do gênero Candida para o 

códon CUN (Moura et al., 2010). As alterações foram localizadas na 

seqüência de aminoácidos da ERG11p através de uma predição da proteína, 

realizada com o auxílio do software de tradução ExPASy Translate Tool 

(http://www.expasy.ch/tools/dna.html). 

 

 

4.8  Controle dos processos de amplificação e dos riscos 

biológicos 

 

  Nos Laboratórios de Investigação Médica em Pediatria Clínica (LIM-

36) do Instituto da Criança - HC-FMUSP e em Micologia Médica (LIM-53) do 

IMTSP/USP, onde este estudo foi realizado, são aplicados processos que 

objetivam a minimização dos riscos de contaminação das amplificações, a 

saber: compartimentalização do espaço físico em três áreas (preparo dos 

reagentes, extração das amostras clínicas e reações de amplificação), 

utilização de reagentes de lote controlado e em alíquotas para evitar 

diversos ciclos de congelação e descongelação dos mesmos, uso de 

http://www.expasy.ch/tools/dna.html
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material descartável ―DNase‖ e ―RNase-free‖, jogos de micropipetas e 

instrumental específico de cada área, aventais, luvas descartáveis, etc.  

Utiliza-se ainda protocolo específico para a inativação do brometo de 

etídeo antes de seu descarte (Lunn e Sansone, 1987). Os géis corados com 

brometo são desprezados em recipientes apropriados para resíduos 

químicos, e posteriormente enviados para incineração. A visualização dos 

géis em transiluminador pela luz ultravioleta é realizada em sistema de foto-

documentação, que dispensa o uso de óculos de proteção.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Identificação molecular dos 87 isolados de Candida 

 

Os 87 isolados foram submetidos à identificação molecular pela PCR 

com primers espécie-específicos (Apêndice 2), que confirmou as 

identificações realizadas previamente pela micro-morfologia e testes 

bioquímicos em todos os isolados.  

A análise do seqüenciamento automatizado da região ITS1/ITS4 dos 

isolados identificados como complexo C. parapsilosis revelou que aqueles 

de numeração 44, 51, 59, 68, 100, 366 e 400 (7/10) pertencem à espécie C. 

parapsilosis sensu stricto; e os isolados 22, 23 e 57 (3/10) à espécie C. 

orthopsilosis. Nenhum isolado foi identificado como C. metapsilosis (os 

alinhamentos entre as seqüências obtidas e as de referência encontram-se 

nos Anexos A a J). A cepa ATCC 22019 utilizada como referência nos 

testes de susceptibilidade foi confirmada como C. parapsilosis sensu stricto 

(Anexo L). 

 

 

5.2 Delineamento dos primers e amplificação do gene ERG11 das 

cinco espécies de Candida 

 

As sequências dos primers, bem como a região do gene ERG11 

amplificada e os respectivos pesos moleculares dos amplificados estão 

descritos na Tabela 1.  
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Os primers empregados para amplificar o gene ERG11 de C. 

albicans, previamente descritos na literatura, amplificaram os três 

fragmentos do gene ERG11 dos 32 isolados da espécie. Os primers que 

amplificam o mesmo gene de C. tropicalis, C. krusei e C. glabrata contêm 

entre 20 e 25 pares de base, e foram delineados de tal modo, que juntos 

amplificaram toda a extensão do éxon de cada uma das espécies. Para C. 

parapsilosis foi delineado apenas um par de primers, pois no período inicial 

deste estudo, somente uma seqüência parcial do gene, de 430 pares de 

base, estava disponível no GenBank.  

Todos os primers do estudo confirmaram ser espécie-específicos para 

o gene ERG11 quando foram realizados testes de especificidade com DNA 

genômico de outras espécies de Candida.  

 Para a realização das PCR empregadas para amplificar o gene 

ERG11 das cinco espécies de Candida, foram avaliadas temperaturas de 

hibridização entre 58° e 65°C, ficando definida a temperatura de 64°C como 

a mais restringente, sem diminuir a eficiência da reação. Desta forma, o 

protocolo de amplificação ficou assim definido: etapa de desnaturação inicial 

de 5 minutos a 95°C; 30 ciclos de 1 minuto a 95°C, 1 minuto à 64°C e 1 

minuto à 72°C; a seguir, uma etapa de extensão final de 5 minutos à 72°C.  

 Este protocolo foi empregado para as amplificações de todos os 

fragmentos do gene ERG11, com exceção do ERGSec1 de C. albicans 

(amplificado pelos primers ERGSec1A e ERGSec1B), para o qual foi 

definida, neste estudo, a temperatura de 60ºC na etapa de hibridização.  



 33 

 As concentrações para cada reagente da PCR ficaram assim 

definidas: tampão de reação 1x; 200 µM de cada deoxinucleotídeo trifosfato 

(GE Healthcare); 0,2 µM de cada primer; 1,5 mM de MgCl2; 1,5 unidades da 

enzima Taq DNA polimerase recombinante (Invitrogen) em 50 µl de volume 

final de reação. A quantidade do DNA molde variou de 1 a 10ng, de acordo 

com a porção do gene amplificada e, para os fragmentos CtERGr1, CtERGr2 

e CtERGr4 de C. tropicalis, foi necessária a adição de 15mM de sulfato de 

amônia à mistura de reagentes (Tabela 2).Todas as amplificações 

revelaram-se específicas, com apresentação de uma banda única e uniforme 

em gel de agarose a 2% (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 34 

Tabela 1 – Primers que amplificam o gene ERG11 de C. albicans (Xu et al., 2008) e das  
                  demais espécies de Candida 
 

Espécie Gene 
Start/Stop 

Codon 
Primer 

Região 
amplificada 

Amplicon 

C. albicans 1851pb 148/1734pb ERGSec1A (5‘-TTAGTGTTTTATTGGATTCCTTGGTT-3‘) 295 a 777pb 482pb 
(GenBank 2503)   ERGSec1B (5‘-TCTCATTTCATCACCAAATAAAGATC-3‘)   
Xu et al., 2008      

   ERGSec2A (5‘-ACCAGAAATTACTATTTTCACTGCTTCA-3‘) 723 a 1204pb 481pb 

   ERGSec2B (5‘-AAGTCAAATCATTCAAATCACCACCT-3‘)   

      

   ERGSec3A (5‘-AGGTGGTGATTTGAATGATTTGACTT-3‘) 1179 a 1667pb 488pb 

   ERGSec3B (5‘-GAACTATAATCAGGGTCAGGCACTTT-3‘)   

      

C. glabrata 2669pb 561/2162pb CgERGr1-F: (5' ACTACAATAACATGTCCACTGA 3') 550 a 957pb 408pb 
(GenBank 
159461713) 

  CgERGr1-R: (5' GGGTGGTCAAGTGGGAGTAA 3')   

      
   CgERGr2-F: (5' AGCTGCTTACTCCCACTTGACC 3') 932 a 1343pb 412pb 
   CgERGr2-R: (5' AGCTTGTTGGGCATGGTCTCTC 3')   
      
   CgERGr3-F: (5' GCCCAACAAGCTATCTCTGGTA 3') 1332 a 1749pb 418pb 
   CgERGr3-R: (5' TGTTTGGAATAGCGACATCTCTC 3')   
      
   CgERGr4-F: (5' CCAAACACTTCCTACGTTGTCCC 3') 1743 a 2166pb 424pb 
   CgERGr4-R: (5' GCATCTAGTACTTTTGTTCTGGATG 3‘)   
      

C. krusei 1809pb 157/1743pb CkERGr1-F: (5' CCTCTCTAGCAACAACAATGTCC 3') 140 a 567pb 428pb 

(GenBank 
164430458) 

  CkERGr1-R: (5' GCCCTTACCGAAAACAGGAGTG 3')   

      
   CkERGr2-F: (5' ACTCCTGTTTTCGGTAAGGGCG 3') 547 a 967pb 421pb 
   CkERGr2-R: (5' CACCGGCACGCTTTGTATTG 3')   
      
   CkERGr3-F: (5' CGTGCCGGTGGTGAAATCAA 3') 958 a 1354pb 397pb 
   CkERGr3-R: (5' GGCCCTTTGGAACAATGTACGA 3')   
      
   CkERGr4-F: (5' GTACATTGTTCCAAAGGGCCATT 3') 1335 a 1744pb 410pb 
   CkERGr4-R: (5' GCTAGTTCTTTTGTCTTCTCTCC 3')   
      
C. parapsilosis 430pb 1/430pb CpERG-F: (5' TGCTAACTTGTTGATTGGTGT 3') 1 a 427pb 427pb 
(GenBank 
35384482) 

  CpERG-R: (5' AACTTCACCTGCGTCATTGGTAG 3')   

      
C. tropicalis 2446pb 518/2104pb CtERGr1-F: (5' TCTTTTGTCAACACAGTAATGGC 3') 500 a 907pb 408pb 
(GenBank 
61189833) 

  CtERGr1-R: (5' AACACCTTTACCAAAAACAGGAG 3')   

      
   CtERGr2-F: (5' CTCCTGTTTTTGGTAAAGGTGTT 3') 885 a 1333pb 449pb 
   CtERGr2-R: (5' TGGATCAATATCACCGCTTTCTC 3')   
      
   CtERGr3-F: (5' GCGGTGATATTGATCCAAAGAG 3') 1317 a 1751pb 435pb 
   CtERGr3-R: (5' TGGTATGAGCATAACCGGCAGA 3')   
      
   CtERGr4-F: (5' TGCCGGTTATGCTCATACCAGT 3') 1732 a 2119pb 388pb 

   CtERGr4-R: (5' CTACTCCATGGTGATCTAAACC 3')   
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Tabela 2 – Nanogramas de DNA e concentração de sulfato de amônia [(NH4)2SO4]  
                  utilizados para as amplificações do gene ERG11 das cinco espécies de  
                  Candida.  
 

Primer (espécie) 
Nanogramas de 

DNA 
[  ] de (NH4)2SO4 

ERGsec1 (C. albicans) 10ng - 

ERGsec2 (C. albicans) 10ng - 

ERGsec3 (C. albicans) 10ng - 

CtERGr1 (C. tropicalis) 10ng 15mM 

CtERGr2 (C. tropicalis) 10ng 15mM 

CtERGr3 (C. tropicalis) 2,5ng - 

CtERGr4 (C. tropicalis) 10ng 15mM 

CgERGr1 (C. glabrata) 5ng - 

CgERGr2 (C. glabrata) 1ng - 

CgERGr3 (C. glabrata) 2,5ng - 

CgERGr4 (C. glabrata) 2,5ng - 

CkERGr1 (C. krusei) 2,5ng - 

CkERGr2 (C. krusei) 2,5ng - 

CkERGr2 (C. krusei) 2,5ng - 

CkERGr2 (C. krusei) 2,5ng - 

CpERG (C. parapsilosis) 1ng - 

           [  ] = concentração 

 

  

Figura 1 – Eletroforese em gel de agarose a 2%, mostrando amplificações dos 
                  fragmentos 2 (A) e 3 (B) do gene ERG11 de C. albicans. 
         M = marcador de peso molecular (100 pb – GE Healthcare)  
       1 a 4 = isolados 06/05, 012/05, 148/02 e ATCC 64550 de C. albicans 

 

 M      1       2      3      4 

A 

B 

482pb 

481pb 
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5.3  Análise dos amplificados do gene ERG11 das cinco espécies  

       de Candida por eletroforese SSCP 

 

Foi observado maior poder de discriminação no perfil de bandas 

obtidas após eletroforese conformacional de fita simples (SSCP), quando 

foram empregados géis de poliacrilamida na concentração de 6%, com 

adição de glicerol a 5%. As condições de corrida ficaram assim definidas: 

eletroforese por um período de 5h30min, com amperagem constante de 

45mA por gel e temperatura de 10ºC. 

No primeiro fragmento amplificado do gene ERG11 de C. albicans 

(ERGsec1), todos os 32 isolados apresentaram o mesmo padrão de 

migração; no segundo fragmento (ERGsec2), somente a cepa ATCC 64550 

apresentou padrão diferenciado e, para o terceiro fragmento (ERGsec3), não 

foi possível observar um padrão predominante de migração (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Gel de poliacrilamida a 6% mostrando diferentes padrões de mobilidade 
        eletroforética (SSCP) do terceiro fragmento (ERGsec3) do gene ERG11, 
                   para alguns isolados de C. albicans  

 

Para os 34 isolados de C. tropicalis, também foi observado um único 

padrão de migração para o fragmento 1 (CtERGr1). Porém, para os 
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fragmentos 2 e 3 (CtERGr2 e CtERGr3), o isolado 45170 e a cepa ATCC 

200956 apresentaram padrões diferenciados (Figura 3). Ainda no fragmento 

3, foram observadas diferenças de migração para os isolados 30 e 271 e, no 

quarto fragmento (CtERGr4), dois padrões de migração foram observados 

entre todos os isolados de C. tropicalis.  

 

 Figura 3 – Gel de poliacrilamida a 6% mostrando padrões de migração  
                    diferenciados dos isolados 45170 e da cepa ATCC, após eletroforese  
                    SSCP do segundo fragmento de C. tropicalis (CtERGr2) 
 
 

 O único fragmento do gene ERG11 do complexo C. parapsilosis 

(CpERG), apresentou 3 padrões de migração bem definidos. O primeiro 

padrão sendo representado pelos isolados 44, 68 e a cepa ATCC 22019; o 

segundo pelos isolados 51, 59, 100, 366 e 400; e o terceiro por 22, 23 e 57 

(Figura 4).   

      

Figura 4 – Gel de poliacrilamida a 6% mostrando os três padrões de mobilidade 
          eletroforética obtidos por SSCP, do único fragmento amplificado do  
          complexo C. parapsilosis (CpERG)  
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 Para o primeiro fragmento do gene ERG11 de C. glabrata, não houve 

diferença de mobilidade em nenhum dos seis isolados; porém, para os 

outros três fragmentos, foi possível observar diferenças no padrão 

eletroforético de pelo menos um isolado por fragmento.  

 Para todos os isolados de C. krusei, não houve diferença nos padrões 

de migração para os quatro fragmentos analisados. 

 

 

5.4  Análise dos amplificados do gene ERG11 das cinco espécies  

       de Candida por seqüenciamento automatizado 

 

 Todos os isolados de Candida que apresentaram padrões 

diferenciados na migração de bandas pela SSCP foram selecionados para o 

seqüenciamento automatizado. Entretanto, para reduzir os riscos de perda 

de dados devido aos possíveis resultados falso-negativos gerados pela 

técnica de SSCP (mesmo com a presença de alterações na sequência, a 

migração eletroforética não apresentaria diferença), todos os fragmentos dos 

87 isolados de Candida que apresentaram redução da susceptibilidade ao 

fluconazol (MIC ≥ a 16 µg/ml), foram selecionados para o seqüenciamento, 

bem como as cepas de referência empregadas nos testes de 

susceptibilidade. Foram também submetidos às reações de seqüenciamento 

três isolados, selecionados de forma aleatória por meio de análise 

computadorizada (www.random.org; Beller et al., 2002), entre aqueles cujos 

fragmentos amplificados não apresentaram diferença na migração 

eletroforética. 

http://www.random.org/
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 Deste modo, 53 dos 87 (60,92%) isolados foram selecionados e 

submetidos ao seqüenciamento, compreendendo um total de 109 

fragmentos.  

A extensão seqüenciada do gene ERG11 foi de 1451pb para C. 

albicans, 1662pb para C. glabrata, 1647pb para C. krusei, 1680pb para C. 

tropicalis e 427pb para o complexo C. parapsilosis. 

Não foi possível analisar as seqüências referentes ao fragmento único 

dos três isolados de C. orthopsilosis, pois os eletroferogramas obtidos após 

seqüenciamento apresentaram diversas sobreposições de picos.  

No total, foram identificadas 217 alterações nucleotídicas. Destas, 157 

encontradas na espécie C. albicans, 47 em C. tropicalis, seis em C. glabrata, 

quatro em C. parapsilosis sensu stricto e três em C. krusei (Figura 5). 

Quanto à natureza dessas alterações, 185 (85,3%) foram identificadas como 

mutações silenciosas (que não alteram o aminoácido traduzido) e 32 

(14,7%) como mutações de sentido trocado (alteram a tradução do códon de 

um aminoácido para outro). Não foram encontradas inserções e/ou 

deleções, assim como mutações sem sentido (que codificam um códon de 

parada ao invés de um aminoácido).  

Dentre todos os fragmentos seqüenciados, o segundo de C. tropicalis 

(CtERGr2) foi o que apresentou a maior freqüência de alterações 

nucleotídicas, com média de 6 alterações por sequência. Por outro lado, não 

foram encontradas alterações no primeiro fragmento de C. tropicalis 

(CtERGr1) e C. glabrata (CgERGr1), e segundo e terceiro de C. krusei 
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(CkERGr2 e CkERGr3). Os demais fragmentos apresentaram freqüências 

intermediárias (Tabela 3). 

 

 

Figura 5 – Número de mutações encontradas no gene ERG11 de C. albicans, 
                C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis stricto sensu e C. tropicalis,  

            dispostas de acordo com o tipo de mutação. 
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Tabela 3 – Número e tipo de mutação encontrados após seqüenciamento dos  
                  109 fragmentos do gene ERG11, das cinco espécies de Candida 
 

Fragmentos Sequenciados Silenciosas 
Sentido 
trocado 

Total Média* 

(Ca)ERGSec1 9 19 7 26 2,89 

(Ca)ERGSec2 10 17 5 22 2,2 

(Ca)ERGSec3 32 101 8 109 3,41 

CgERGr1 5 0 0 0 0 

CgERGr2 5 3 0 3 0,6 

CgERGr3 5 2 0 2 0,4 

CgERGr4 5 1 0 1 0,2 

CkERGr1 4 0 1 1 0,25 

CkERGr2 4 0 0 0 0 

CkERGr3 4 0 0 0 0 

CkERGr4 4 2 0 2 0,5 

CpERG 3 2 2 4 1,33 

CtERGr1 3 0 0 0 0 

CtERGr2 4 22 2 24 6 

CtERGr3 6 15 7 22 3,67 

CtERGr4 6 1 0 1 0,17 

Total 109 185 32 217 1,99 

* média de mutações encontradas por fragmento sequenciado 

 

 5.4.1 Mutações silenciosas 

 

Foram identificadas 185 mutações silenciosas nos 109 fragmentos do 

gene ERG11 analisados. Em C. albicans, as mais freqüentes encontram-se 

nos resíduos L480, N490, Y401 e L370 com 19, 16, 15 e 14 ocorrências, 

respectivamente, tanto nos isolados sensíveis quanto nos resistentes. O 

número de mutações silenciosas encontrado para cada isolado de C. 

albicans está indicado na Tabela 7.  

O alinhamento entre as seqüências depositadas no GenBank para C. 

krusei, C. glabrata e C. tropicalis com aquelas obtidas no estudo, permitiu a 
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identificação de dois nucleotídeos polimórficos para as duas primeiras 

espécies (Tabelas 4 e 5), e cinco para C. tropicalis (Tabela 6).  

Com exceção dos resíduos 88 e 454 de C. tropicalis, nos quais a 

variação nucleotídica se deu entre duas purinas (A e G), os outros sítios 

polimórficos apresentaram variação entre pirimidinas (T e C), com a 

presença de heterozigose em ambos os casos.  

 
 
 
Tabela 4 – Polimorfismos encontrados nas seqüências nucleotídicas do gene  
          ERG11 de C. krusei, disponíveis no GenBank e identificados nos  
                  isolados do estudo 
 

Acesso
a
/ 

Isolados do 
estudo

b
 

Codons 

214 463 

EU309501
a
 AAY TCY 

EU309499
a
 AAY TCY 

EU309502
a
 AAY TCY 

EU296427
a
 AAT TCC 

EU309500
a 

AAY TCY 

EU296426
a
 AAC TCC 

EU296425
a
 AAC TCT 

AF531428
a
 AAC TCT 

115/03
b 

AAY TCY 

183/H/06
b 

AAT TCC 

03-296-01
b 

AAY TCY 

ATCC 6258
b 

AAT TCC 

                                                  
a
 números de acesso do GenBank               Y = C ou T                   
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Tabela 5 – Polimorfismos encontrados nas seqüências nucleotídicas do gene   
        ERG11 de C. glabrata, disponíveis no GenBank e identificados  
                   nos isolados do estudo 
  

Acesso
a
/ 

Isolados do 
estudo

b 

Codons 

278 425 

DQ060157
a 

GAT AAT 

AY942647
a 

GAT AAC 

EU219979
a 

GAC AAT 

EU219981
a 

GAC AAT 

EU219980
a 

GAC AAC 

L40389
a 

GAT AAT 

FJ167409
a 

GAC AAC 

80SP3/06
b 

GAC AAC 

81SP3/06
b 

GAT AAT 

174H/06
b 

GAC AAC 

435H/06
b 

GAT AAC 

ATCC 90030
b 

GAT AAT 

                                                
a
 números de acesso do GenBank               Y = C ou T        

   

 

Tabela 6 – Polimorfismos encontrados nas seqüências nucleotídicas do gene  
        ERG11 de C. tropicalis, disponíveis no GenBank e identificados  
                   nos isolados do estudo 
 

Acesso
a
/ 

Isolados do 
estudo

b 

Codons 

75 88 261 454 518 

AY942645
a 

TGC TTA ATC AAA ATC 

AY942643
a 

TGC TTA ATC AAG ATT 

AY942646
a 

TGT TTG ATT AAG ATT 

AY942644
a 

TGT TTG ATT AAG ATT 

030/05
b 

- - - AAA ATC 

091/02
b 

TGC TTA ATT AAR ATC 

145/02
b 

TGT TTG - AAG ATT 

147-SP3/06
b 

- - - AAG ATT 

01-45170-01
b 

- - ATY AAG ATT 

ATCC 200956
b 

TGT TTA ATT AAA ATC 

                                                
a
 números de acesso do GenBank                   Y = C ou T        
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 5.4.2. Mutações de sentido trocado 

 

 As mutações de sentido trocado foram encontradas em 19 dos 53 

isolados (35,8%) seqüenciados. A relação das mutações de sentido trocado 

com as respectivas identificações dos isolados de Candida spp. e com os 

testes de susceptibilidade ao fluconazol, encontram-se descritos na Tabela 

7. 

As 32 mutações encontradas neste estudo foram detectadas tanto em 

homozigotia como em heterozigose (Figura 6). No total, 10/32 (31,3%) das 

mutações de sentido trocado foram encontradas em ambos os alelos e 22/32 

(68,7%) em apenas um deles.  

 

           

Figura 6 – Mutação D116E identificada em homozigose (A) e em heterozigose (B),
        no gene ERG11 de C. albicans (isolados 06/05 e ATCC64550) 
 

 

As mutações de sentido trocado foram identificadas em 17 resíduos 

distintos: 11 resíduos em C. albicans (20 mutações; Figura 7); quatro em C. 

tropicalis (nove mutações; Figura 8); em um resíduo de C. krusei (uma 

mutação), e de C. parapsilosis (duas mutações).  

B A 
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Figura 7 – Mutações de sentido trocado identificadas no gene ERG11 de  
                     isolados de C. albicans do estudo.  
 
 
 
 

 

Figura 8 – Mutações de sentido trocado identificadas no gene ERG11 de  
        isolados de C. krusei, C. tropicalis e C. parapsilosis do estudo. 
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Dentre os nove isolados de C. albicans com redução da 

susceptibilidade ao fluconazol, sete (7/9) apresentaram mutações de sentido 

trocado: no isolado 006/05 foram identificadas cinco destas mutações; nos 

isolados 036/05, 193/02 e na cepa ATCC 64550 (padrão de resistência) 

foram identificadas duas mutações, enquanto em 012/05, 016/05 e 149/02 

apenas uma mutação de sentido trocado. O isolado 125/03 apresentou 

somente mutações silenciosas (seis) e 148/02 foi o único que apresentou a 

seqüência nucleotídica selvagem (Tabela 7).  

 Por outro lado, dos 23 isolados de C. albicans sensíveis que tiveram 

apenas o fragmento 3 do gene ERG11 sequenciado (por apresentar 

diferenças na migração por SSCP), cinco (21,7%) apresentaram mutações 

de sentido trocado, sendo apenas uma mutação por isolado, com exceção 

do isolado 130/03 que apresentou duas mutações (E266D e V437I; Tabela 

7).  

 As mutações D116E, K128T, E266D, S405F e V437I foram as mais 

freqüentes em C. albicans com 3/20 (15%), 2/20 (10%), 3/20 (15%), 2/20 

(10%) e 4/20 (20%) respectivamente, representando juntas, 70% das 

mutações de sentido trocado encontradas nesta espécie (Figura 7). Estas 

mutações foram encontradas em 10 isolados distintos, sendo seis sensíveis, 

dois susceptíveis dose-dependentes e dois resistentes (Tabela 7). 

Nos resíduos V362 e K344 do isolado de C. tropicalis 01-45170-01 

(sensível ao fluconazol) e da cepa ATCC 200956 (susceptível dose-

dependente), foram identificadas duas mutações, ocorrendo 

simultaneamente no mesmo códon. Na posição 362 foi observada uma troca 
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de uma guanina por uma adenina na posição 1084, e uma timina por uma 

guanina na posição 1086, resultando na troca de uma valina na posição 362 

por uma metionina; enquanto na posição K344 uma adenina foi substituída 

por uma citosina na posição 1031, com a troca de uma lisina por uma 

treonina; e a substituição de uma guanina por uma citosina na posição 1032 

que, no entanto, não alterou o aminoácido resultante (Tabela 7). 

Para os isolados de C. krusei e C. parapsilosis sensu stricto foi 

encontrada apenas uma mutação para cada espécie: K53M (183H/06) e 

R398I, respectivamente, sendo esta última observada em dois isolados 

distintos (51 e 59).  

Não foram identificadas mutações de sentido trocado nos isolados de 

C. glabrata. Os três isolados de C. orthopsilosis geraram resultados de 

seqüenciamento inconclusivos.  
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Tabela 7 – Sítio de isolamento, resultados dos testes de susceptibilidade in vitro ao  
                   fluconazol e mutações encontradas no gene ERG11 dos 87 isolados clínicos  
        de Candida e cepas ATCC.  

 

ID 
Sítio de 

isolamento 
Espécie 

MIC 
(µg/ml) 

Fragmentos 
seqüenciados 

Mutações de 
sentido trocado 

Mutações 
silenciosas 

006/05 Cavidade oral C. albicans 32 1, 2 e 3 
A61A/V, D116D/E, 
E266E/D, S279F, 

V437V/I 

14 

012/05 Orofaringe C. albicans 64 1, 2 e 3 R467I 9 

01-34405-01 Sangue C. albicans 0,12 3 - 1 

01-34411-01 Sangue C. albicans 0,25 3 - 3 

01-34415-01 Sangue C. albicans 0,25 3 - 4 

01-34424-01 Sangue C. albicans 0,25 3 V437V/I 4 

01-34428-01 Sangue C. albicans 0,25 3 - 4 

016/05 Cavidade oral C. albicans 32 1, 2 e 3 Y132F 6 

025/05 Sangue C. albicans 0,12 3 - 3 

026/05 Sangue C. albicans 0,25 3 - 3 

036/05 Urina C. albicans 64 1, 2 e 3 
D116D/E, 

K128K/T 
8 

041/05 Urina C. albicans 0,25 3 - 3 

045/05 Sangue C. albicans 0,12 3 - 3 

057/03 Sangue C. albicans 0,25 3 - 3 

070/02 Sangue C. albicans 2 3 - 3 

074/02 Sangue C. albicans 2 3 V437V/I 3 

091/03 Sangue C. albicans 0,25 3 - 3 

104/03 Sangue C. albicans 0,25 3 - 3 

111/03 Sangue C. albicans 0,25 3 - 3 

125/03 Sangue C. albicans 16 1, 2 e 3 - 6 

130/03 Sangue C. albicans 1 2 e 3 E266E/D, V437V/I 6 

138/03 Sangue C. albicans 0,25 3 - 3 

147/03 Sangue C. albicans 2 3 - 3 

148/02 Sangue C. albicans 16 1, 2 e 3 - - 

149/02 Sangue C. albicans 64 1, 2 e 3 L321L/F - 

193/02 Sangue C. albicans 64 1, 2 e 3 E266D, V488V/I 9 

290/02 Sangue C. albicans 0,25 3 - 9 

291/02 Não consta C. albicans 0,25 3 - 4 

62010/08 
Biópsia de 

esofago 
C. albicans 0,25 3 S405F - 

66786/08 Sangue C. albicans 0,5 3 S405F 3 

72118/08 Esofago C. albicans 0,25 3 - 4 

Continua 
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ID 
Sítio de 

isolamento 
Espécie 

MIC 
(µg/ml) 

Fragmentos 
seqüenciados 

Mutações de 
sentido trocado 

Mutações 
silenciosas 

ATCC 64550 

 
- C. albicans 16 1, 2 e 3 D116E, K128T 5 

014/05 Orofaringe C. glabrata 4 1, 2, 3 e 4 - - 

174H/06 Sangue C. glabrata 16 1, 2, 3 e 4 - 1 

435H/06 Sangue C. glabrata 16 1, 2, 3 e 4 - 2 

80SP3/06 Sangue C. glabrata 8 1, 2, 3 e 4 - 1 

81SP3/06 Sangue C. glabrata 4 1, 2, 3 e 4 - 1 

ATCC 90030 - C. glabrata 8 1, 2, 3 e 4 - 1 

03-296-01 Sangue C. krusei 32 1, 2, 3 e 4 - 1 

115/03 Sangue C. krusei 32 1, 2, 3 e 4 - 1 

183H/06 Sangue C. krusei 16 1, 2, 3 e 4 K53K/M - 

ATCC 6258 - C. krusei 32 1, 2, 3 e 4 - - 

57 Sangue C. orthopsilosis 0,12 1 NC NC 

022/05 Sangue C. orthopsilosis 0,25 NS NS NS 

023/05 Sangue C. orthopsilosis 0,25 1 NC NC 

44 Sangue C. parapsilosis 0,12 1 - - 

51 Sangue C. parapsilosis 0,25 1 R398I 1 

59 Sangue C. parapsilosis 0,12 1 R398I 1 

100 Sangue C. parapsilosis 0,25 NS NS NS 

366 Sangue C. parapsilosis 0,25 NS NS NS 

400 Sangue C. parapsilosis 0,12 NS NS NS 

068/06 Sangue C. parapsilosis 0,5 NS NS NS 

ATCC 22019 - C. parapsilosis 0,25 NS NS NS 

01-34262-01 Urina C. tropicalis 0,25 NS NS NS 

01-34398-01 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

01-34418-01 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

01-41933-01 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

01-41998-02 Sangue C. tropicalis 2 NS NS NS 

01-45017-01 Sangue C. tropicalis 0,25 NS NS NS 

01-45170-01 Sangue C. tropicalis 0,5 2, 3 e 4 

K344K/T, 

V362V/M, 

Y221Y/F, 

R371R/S. 

16 

01-45253-01 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

Continua 
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ID 
Sítio de 

isolamento 
Espécie 

MIC 
(µg/ml) 

Fragmentos 
seqüenciados 

Mutações de 
sentido trocado 

Mutações 
silenciosas 

030/05 Sangue C. tropicalis 2 3 e 4 K344K/T 5 

032H/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

057-SP3/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

091/02 Sangue C. tropicalis 8 1, 2 e 4 - 1 

097H/03 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

097H/06 Sangue C. tropicalis 0,12 NS NS NS 

109SP3/06 Sangue C. tropicalis 2 NS NS NS 

142H/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

145/02 Sangue C. tropicalis 64 1, 2 e 4 - 1 

147-SP3/06 Sangue C. tropicalis 2 4 - - 

156H/06 Sangue C. tropicalis 2 NS NS NS 

172-SP3/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

181H/06 Sangue C. tropicalis 2 NS NS NS 

190H/06 Sangue C. tropicalis 2 NS NS NS 

194-SP3/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

204H/06 Sangue C. tropicalis 0,25 NS NS NS 

205H/06 Sangue C. tropicalis 0,12 NS NS NS 

220-SP3/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

227-SP3/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

231-SP3/06 Sangue C. tropicalis 0,25 NS NS NS 

271H/05 Sangue C. tropicalis 0,5 3 K344K/T 4 

286H/06 Sangue C. tropicalis 0,5 NS NS NS 

295-SP3/06 Urina C. tropicalis 0,25 NS NS NS 

311H/06 Sangue C. tropicalis 2 NS NS NS 

312H/06 Sangue C. tropicalis 2 NS NS NS 

ATCC 
200956 

- C. tropicalis 16 1, 2, 3 e 4 
Y221Y/F, 
K344K/T, 
V362V/M 

11 

ID = identificação    MIC = concentração inibitória mínima           NS = não seqüenciado  
NC = sequenciamento não conclusivo 
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6. DISCUSSÃO  
 

 Os medicamentos da classe dos triazólicos, particularmente o 

fluconazol, são amplamente empregados na terapêutica das candidíases 

pela elevada eficácia e baixa toxicidade. No entanto, o uso prolongado do 

medicamento em esquemas terapêuticos e profiláticos, bem como seu uso 

repetitivo devido à recorrência de infecções em indivíduos 

imunossuprimidos, podem propiciar o desenvolvimento de resistência 

durante o tratamento, culminando com a seleção de linhagens resistentes ou 

de espécies intrinsecamente resistentes, nos casos de infecções causadas 

por mais de uma espécie de Candida (White et al., 1998; Cowen et al., 

2000). 

 A elucidação dos mecanismos moleculares que acarretam o 

desenvolvimento de resistência aos triazólicos pode contribuir para a 

prevenção deste fenômeno, seja através do emprego de terapêuticas 

combinadas ou pelo desenvolvimento de novos fármacos.  

 O presente estudo foi conduzido com o objetivo de identificar 

alterações nucleotídicas presentes no gene ERG11 de isolados de Candida 

spp. e verificar a existência de associação entre estas alterações e a 

resistência in vitro ao fluconazol.   
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 6.1 Identificação molecular dos isolados do estudo  

 

 A amplificação da região ITS do DNAr dos 87 isolados clínicos de 

Candida spp. avaliados no estudo, mostraram 100% de concordância com 

as identificações microbiológicas. 

 Como demonstrado por alguns autores (Tavanti et al. 2005; Gomez-

Lopez et al., 2008; Asadzadeh et al., 2009; Chen et al., 2010), a região ITS 

do DNA ribossomal de Candida possui grande variação em sua sequência 

nucleotídica, permitindo a distinção entre as espécies, inclusive as 

pertencentes ao complexo C. parapsilosis. O alinhamento das sequências 

obtidas após amplificação com os primers ITS1 e ITS4 dos 11 isolados do 

estudo, com as sequências de referência disponíveis no GenBank, 

identificou sete deles e a cepa ATCC 22019 como C. parapsilosis sensu 

stricto, e três isolados como C. orthopsilosis, com valores de identidade 

iguais ou maiores a 99% (Anexos A-J); neste grupo não foram identificados 

isolados de C. metapsilosis. De fato, esta espécie tem sido descrita por 

alguns autores como a menos prevalente do complexo C. parapsilosis 

(Lockhart et al., 2008; Chen et al., 2010).  

 No Brasil, Gonçalves e colaboradores (2010), em estudo multicêntrico 

realizado no ano de 2009 em 11 hospitais de nove cidades do país, 

avaliaram a prevalência das três espécies em 141 isolados pertencentes ao 

complexo C. parapsilosis. A espécie C. metapsilosis foi relatada como a 

menos prevalente, representando apenas 3% do total de isolados; C. 
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parapsilosis sensu stricto e C. orthopsilosis representaram, respectivamente, 

88 e 9% dos isolados avaliados. 

 

 

 6.2 Amplificações dos fragmentos do gene ERG11 com os  

                 primers delineados no estudo 

 

Delineados neste estudo, os primers (com exceção daqueles 

utilizados para C. albicans) revelaram-se adequados para as amplificações 

dos fragmentos do gene ERG11 de Candida. Os amplificados analisados por 

eletroforese em géis de agarose a 2% resultaram em bandas únicas e 

específicas para cada espécie de Candida, com pesos moleculares 

correspondentes aos pares de bases estimados pelas ferramentas 

empregadas no delineamento.  

 

 

 6.3 Análise por eletroforese SSCP dos amplificados de ERG11 

 

Apesar das reações de seqüenciamento estarem cada vez mais 

acessíveis graças à diminuição dos custos, os valores ainda não permitem 

seu emprego de forma sistemática. Com o objetivo de reduzir os custos do 

projeto, a técnica de eletroforese SSCP foi avaliada neste estudo como 

método de triagem de mutações no gene ERG11, para que os 

seqüenciamentos fossem realizados somente para os amplificados que 

apresentassem diferenças de migração. Sendo assim, o gene ERG11 foi 
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dividido em fragmentos para que os pesos moleculares dos amplificados 

fossem adequados às análises por SSCP, a exemplo do que já havia sido 

feito em outros estudos, nos quais a sequência do gene ERG11 foi dividida 

em dois ou três fragmentos, com sobreposição de nucleotídeos variando 

entre 25 e 50 pares de bases (Asai, 1999; Chau et al., 2004; Xu et al., 2008).  

No entanto, confrontando os resultados obtidos pelas duas técnicas, 

não foi observada relação entre os padrões diferenciados de migração 

eletroforética, o número e natureza das mutações identificadas por 

seqüenciamento, nos mesmos amplificados. 

Wang e colaboradores, em 2008, utilizaram com sucesso a técnica de 

SSCP para diferenciação de espécies de Candida e Saccharomyces, após 

amplificação por PCR da região ITS1/ITS2 do DNA ribossomal. Os autores 

relatam que a técnica apresentou sensibilidade relativamente elevada para a 

detecção de mutações de apenas uma única base em sequências com no 

máximo 200 pares de base, mas que o poder de discriminação decresceu 

consideravelmente à medida que o peso molecular do fragmento aumentou, 

notadamente para sequências com mais de 400 pares de base. Esta seria 

uma possível explicação para o baixo poder discriminatório da técnica de 

SSCP neste estudo, uma vez que a maior parte dos fragmentos analisados 

apresentava mais de 400 pares de base.  

Muitos amplificados apresentaram o mesmo padrão de migração 

eletroforética e, no entanto, revelaram presença de mutações tanto 

silenciosas quanto com troca de aminoácido (Figura 9). Por outro lado, o 

terceiro fragmento de C. albicans (ERGsec3), no qual foram observados 
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diversos padrões de migração na SSCP, foi encontrada a maior freqüência 

de mutações (Figura 2).   

Em relação ao complexo C. parapsilosis, o isolado 57, identificado 

como C. orthopsilosis, apresentou padrão diferenciado de migração 

eletroforética em SSCP (Figura 4). Os outros dois isolados da espécie 

(022/05, 023/05) também apresentaram o mesmo padrão de migração, 

diferente do observado para os amplificados de C. parapsilosis sensu stricto 

(dados não apresentados). Este fato poderia indicar diferenças na 

composição do gene ERG11 entre as espécies do complexo C. parapsilosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Géis de SSCP a 6% mostrando os amplificados do primeiro fragmento  
                   de C. albicans (A) e quarto fragmento de C. tropicalis (B) destacando as                    
                   mutações de sentido trocado e silenciosas (entre colchetes)  
                   identificadas por seqüenciamento automatizado. 

 

Diaz-Lopes e colaboradores, em 2004, avaliaram a técnica de SSCP 

para o gene ERG11 de 32 isolados de C. albicans, com diferentes resultados 

de susceptibilidade aos antifúngicos. Os autores identificaram três diferentes 

padrões de migração entre os isolados sem, no entanto, observar correlação 

com os resultados de susceptibilidade.  

(A) (B) 
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Em estudo realizado por Liu e colaboradores em 2008, a técnica de 

SSCP foi empregada na análise de 89 isolados de C. albicans provenientes 

de pacientes com candidíase vulvovaginal, para investigar a relação entre os 

diferentes genótipos observados por eletroforese SSCP de microssatélites e 

resultados de susceptibilidade aos antifúngicos. Comparando-se os padrões 

de migração de isolados resistentes e susceptíveis, os autores observaram 

que um dos genótipos encontrados foi dominante em isolados resistentes ao 

itraconazol. No entanto, para os demais azólicos, não foi possível 

correlacionar os genótipos a resistência ou susceptibilidade.  

Os achados desses autores parecem corroborar os resultados do 

presente estudo, demonstrando que a técnica de SSCP não é adequada 

para a análise de alterações nas sequências nucleotídicas do gene ERG11. 

 

 

6.4 Mutações silenciosas  

 

Na década de 1980, estudos já demonstravam que mutações 

silenciosas também podem afetar a produção de proteínas em bactérias e 

fungos. Uma descoberta chave foi que os genes desses organismos não 

usam códons sinônimos (códon selvagem e códon contendo mutação 

silenciosa) em igual número (Gouy e Gautier, 1982). A seleção de um dos 

códons sinônimos não é aleatória, e alguns são mais frequentemente 

utilizados (Duret, 2002). O motivo para esta utilização diferenciada é que 
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certos códons aumentam a velocidade ou precisão da síntese protéica 

(Bonekamp et al., 1989).  

Mutações silenciosas podem alterar a forma como o splicing 

(maturação do RNA mensageiro) vai ocorrer. Este mecanismo baseia-se no 

fato de que os exons não têm a função única de codificar aminoácidos, mas 

também ajudam na remoção dos introns. Nas junções intron/exon, existem 

de 3 a 8 nucleotídeos (estimuladores de introns exónicos) que sinalizam a 

quebra ou a permanência da ligação. Mutações silenciosas nos códons 

contendo esses estimuladores, embora não alterem o aminoácido, podem 

exercer grande efeito sobre a proteína, simplesmente por interromperem a 

remoção adequada dos íntrons (Wang e Cooper, 2007). 

Essas mutações também podem afetar o dobramento da molécula de 

RNA mensageiro, pois um nucleotídeo diferente afeta a conformação, 

mesmo que o intron seja removido corretamente. O modo como a molécula 

se dobra determina sua estabilidade, afetando a velocidade de tradução 

(Nackley et al., 2006).  

No presente estudo, foram identificadas 185 mutações silenciosas, 

destacando-se quatro resíduos (L480, N490, Y401 e L370) com elevado 

número de ocorrências em isolados de C. albicans.  

Nas espécies C. krusei, C. glabrata e C. tropicalis, foram observadas 

respectivamente, duas (códons 214 e 463), duas (códons 278 e 425) e cinco 

(códons 75, 88, 261, 454, 518) regiões polimórficas, conforme descritas nas 

Tabelas 4, 5 e 6. Estes polimorfismos, presentes em isolados susceptíveis e 

resistentes, não alteram os aminoácidos resultantes, sugerindo que são 
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funcionalmente silenciosos e possivelmente não relacionados à 

susceptibilidade aos antifúngicos. 

Polimorfismos no gene ERG11 de C. krusei e C. tropicalis não foram 

descritos até o momento, talvez pelo fato de existirem poucos estudos que 

avaliem mutações do gene nestas espécies.  

Em estudo realizado por Brun e colaboradores (2004), e por Berila e 

colaboradores (2010) foram identificadas, respectivamente, seis e quatro 

regiões polimórficas no gene ERG11 de C. glabrata. No entanto, ambos os 

estudos não inferiram nenhum tipo de relação com susceptibilidade aos 

antifungicos.  

Esses polimorfismos demonstram a diversidade genética dos isolados 

clínicos de Candida em ambientes hospitalares e podem ser úteis para 

análises de genótipos e estudos evolutivos de linhagens resistentes a 

antifúngicos (Coste et al., 2007). 

As mutações silenciosas identificadas no presente estudo estavam 

distribuídas aleatoriamente entre isolados de Candida spp. susceptíveis e 

resistentes ao fluconazol. Entretanto, apesar de que muitos isolados 

susceptíveis do estudo não terem sido seqüenciados, o maior número de 

ocorrências destas mutações foi encontrado em isolados resistentes (Tabela 

7). Assim, este fato parece indicar que estes últimos estariam sofrendo 

alguma pressão seletiva; o acúmulo de mutações silenciosas em um mesmo 

códon poderia resultar, em algum momento, na tradução de um novo 

aminoácido.  
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6.5 Mutações de sentido trocado  

 

 Mutações na seqüência do gene ERG11, acarretando substituições 

de aminoácidos, representam um dos principais mecanismos que 

contribuem para a resistência aos azóis em isolados clínicos de Candida. Na 

literatura, até o presente, mais de 140 diferentes mutações de sentido 

trocado foram relatadas em isolados de C. albicans, mas apenas algumas 

destas foram comprovadamente associadas à resistência a antifúngicos 

(Morio et al., 2010). 

 Estudo de Marichal e colaboradores (1999) demonstrou que cinco 

mutações se destacaram como as mais freqüentes. Dentre elas, quatro 

foram identificadas no presente estudo (D116E, K128T, E266D e S405F), 

ocorrendo com maior frequência nos isolados de C. albicans; no entanto, a 

mutação G464S, relatada como a segunda mais frequente, não foi 

identificada em nenhum dos isolados seqüenciados. Em contraste, a 

mutação V437I, citada como de baixa freqüência por esses mesmos autores, 

foi a que apresentou maior número de ocorrências nos isolados de C. 

albicans do estudo (Figura 10).  
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Figura 10 – Comparação entre a freqüência de mutações encontradas no  
                    gene ERG11 de C. albicans por Marichal et al., 1999 (A) e  
                    número de ocorrências de mutações encontradas neste estudo (B).  

  
 

 Em estudo realizado por Goldman e colaboradores em 2004, único 

realizado no Brasil sobre mutações no gene ERG11 de Candida publicado 

até o momento, também não foi encontrada a mutação G464S em 20 

isolados de C. albicans avaliados. Estes dados indicam que as diferenças 

podem estar relacionadas à baixa taxa de fluxo gênico, gerando estabilidade 

genética, além de sugerir que não ocorram trocas entre regiões muito 

distantes em termos geográficos.  

Algumas das mutações encontradas neste estudo já foram descritas 

previamente, e conferem redução na susceptibilidade ao fluconazol. A 

alteração de uma alanina por uma valina na posição 61 (A61V) identificada 

(A) 

(B) 
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no isolado de C. albicans 006/05, foi descrita por Chau e colaboradores 

(2004), que demonstraram conferir resistência quando presente sob forma 

isolada ou associada às mutações Y257H, G464S e G307S em 

Saccharomyces cerevisiae. No mesmo estudo, ficou demonstrado 

experimentalmente, que as mutações D116E e K128T, também descritas 

por outros autores (Sanglard et al., 1998; Favre et al., 1999; Marichal et al., 

1999; Perea et al., 2001; White et al., 2002; Xu et al., 2008), não conferiram 

nenhum grau de resistência. No presente estudo, as mutações D116E e 

K128T foram identificadas, combinadas entre si, porém sem associação com 

outras mutações, no isolado C. albicans 36/05 e na cepa ATCC 64550, que 

apresentaram resistência ao fluconazol. A redução da sensibilidade ao 

antifúngico poderia, neste caso, estar associada à atuação de outros 

mecanismos de resistência que estariam ocorrendo concomitantemente. 

 As mutações E266D, V437I e V488I identificadas neste estudo em C. 

albicans, também foram descritas por outros autores e são encontradas 

tanto em isolados resistentes como em susceptíveis, não apresentando 

associação direta com o desenvolvimento de resistência (Favre et al., 1999; 

Perea et al., 2001; White et al., 2002; Lee et al., 2004; Goldman et al., 2004; 

Xu et al., 2008; Morio et al., 2010). Por outro lado, as alterações Y132F e 

S405F foram encontradas em modelos experimentais, e estavam associadas 

ao aumento de quatro vezes nos valores de MIC ao fluconazol, 

apresentando ainda efeito cumulativo quando em combinação (Sanglard et 

al., 1998; Favre et al., 1999; Perea et al., 2001; Chau et al., 2004).  
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 No presente estudo, a mutação Y132F foi identificada no isolado de 

C. albicans 016/05, susceptível dose-dependente ao fluconazol (MIC 

32µg/ml), enquanto a mutação S405F foi identificada em homozigose em 

dois isolados susceptíveis de C. albicans: 62010/08 e 66786/08. Entretanto, 

este tipo de discordância tem sido citado na literatura para a mutação Y132H 

(Sanglard et al., 1998; Bellamine et al., 2004) e recentemente, Morio e 

colaboradores (2010) identificaram a alteração G464S (mutação que confere 

resistência) em três isolados de C. albicans sensíveis ao fluconazol.  

As mutações S279F e R467I têm sido encontradas apenas em 

isolados de C. albicans resistentes, porém, sempre em combinação com 

outras alterações, podendo conferir um aumento de até oito vezes nos 

valores de MIC para o fluconazol (Marichal et al., 1999; Chau et al., 2004). 

Entretanto, no presente estudo, a mutação R467I foi identificada no isolado 

012/05 de C. albicans, com valor de MIC igual a 64µg/ml, sem associação a 

outras mutações de sentido trocado. Assim, é possível que a mutação 

isoladamente possa conferir resistência; a hipótese torna-se ainda mais 

plausível levando-se em conta que uma mutação no mesmo códon (R467K), 

obtida experimentalmente em C. albicans, confere resistência, sendo 

responsável por um aumento de quatro vezes nos valores de MIC para o 

fluconazol (White, 1997; Sanglard et al., 1998; Lamb et al., 2000; Lee et al., 

2004). 

A mutação L321F, identificada em heterozigose no isolado de C. 

albicans 149/02, não foi relatada na literatura até o momento. Trata-se de 

uma transversão de uma adenina (purina) para uma citosina (pirimidina) na 
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posição 963 do gene ERG11. Esta mutação foi encontrada sem associação 

com outras mutações, incluindo as silenciosas, e o isolado apresentou 

resistência in vitro, com valor de MIC igual a 64µg/ml. Estes aminoácidos 

possuem propriedades físicas distintas: a lisina é um aminoácido com cadeia 

lateral muito polar, o que a torna altamente hidrofílica; enquanto, a 

fenilalanina é fortemente hidrofóbica. A forma como os aminoácidos 

interagem com a água é um fator importante na estabilidade da proteína, 

tendo um papel relevante em seu enovelamento (Berezovsky e Trifonov, 

2001). 

Embora a ERG11p (14DM) de Candida spp. não tenha sido analisada 

por cristalografia, um modelo da estrutura tridimensional da ERG11p de C. 

albicans foi elaborado por Ji e colaboradores em 2008, com base em 

análises cristalográficas de quatro 14DM de procariotos, utilizando 

ferramentas de bioinformática. Os autores avaliaram, no modelo hipotético, a 

interação da molécula 14DM com antifúngicos da classe dos azólicos, 

particularmente o fluconazol e itraconazol, demonstrando que o anel fenólico 

halogenado dos azólicos se liga à região muito próxima ao resíduo Y132, 

devendo ocorrer interação entre eles. 

No presente estudo, foi elaborado um modelo teórico homólogo, 

baseado na estrutura cristalina da 14DM de Mycobacterium tuberculosis, 

através do software 3D-jigsaw (http://bmm.cancerresearchuk.org/~3djigsaw/; 

Bates e Sternberg, 1999; Bates et al., 2001; Contreras-Moreira e Bates, 

2002). Este programa utiliza o método de modelagem por homologia, que se 

baseia na suposição de que duas proteínas homólogas compartilham 

http://bmm.cancerresearchuk.org/~3djigsaw/
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estruturas muito semelhantes; assim, uma seqüência alvo pode ser 

modelada com razoável precisão em modelos evolutivamente distantes 

(Chothia e Lesk, 1986; Zhang e Skolnick, 2005).  

Com o auxílio do software Rasmol 2.7.5 (http://rasmol.org/) foi 

possível visualizar a estrutura tridimensional da proteína e determinar a 

localização aproximada da mutação L321F na molécula (Figuras 11A e 

11B). De acordo com o modelo, esta mutação estaria localizada na hélice 

central da molécula, região descrita por alguns autores como próxima ao 

sítio de ligação dos azólicos e associada ao desenvolvimento de resistência 

(Ji et al., 2000; Fukuoka et al., 2003; Xiao et al., 2004).  

Em estudo realizado por Lamb e colaboradores (1997), uma mutação 

na posição 315, localizada no centro ativo da ERG11p e prevista por 

modelagem molecular, foi clonada em S. cerevisiae. A mutação (T315A) 

reduziu em quatro a cinco vezes a afinidade da enzima ao fluconazol; no 

entanto, até o momento, esta mutação não foi encontrada em isolados 

clínicos de C. albicans.  

A alteração T315A foi inserida no modelo teórico elaborado no 

presente estudo, sendo possível observar que também está localizada na 

hélice central da proteína (Figuras 11A e 11B). Esta proximidade pode ser 

um indício de que a mutação L321F possa estar envolvida no 

desenvolvimento de resistência ao fluconazol. 
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Figura 11 – Visualização da predição da estrutura tridimensional da enzima ERG11p  
                    (14DM) de C. albicans (3d-jigsaw) utilizando o software Rasmol 2.7.5. Visão  
                    frontal (A) e lateral (B) da enzima, destacando em vermelho a localização da  
                    mutação L321F encontrada no estudo, e em verde a mutação T315A  
                    avaliada no estudo de Lamb et al. (1997). 

 

 

Assim como L321F, as mutações Y221F (A662T), K344T (A1031C), 

V362M (G1084A e T1086G) e R371S (A1113C) identificadas em 

heterozigose em alguns isolados de C. tropicalis (30/05, 271H/05, 45170-01 

e cepa ATCC 200956 – Tabela 7) também não foram descritas na literatura 

até o momento. Tais mutações parecem não estar relacionadas com a 

susceptibilidade desta espécie ao fluconazol, uma vez que foram 

encontradas associadas, em isolados susceptíveis. Entretanto, não se pode 

descartar a hipótese de que, em combinação, estas mutações possam 

desenvolver sistemas compensatórios, onde a presença de uma ou mais 

(A) (A) (A) (B) 
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delas, anulem ou reduzam a resistência conferida pelas outras (Marichal et 

al., 1999). 

Há, até o momento, apenas dois estudos disponíveis na literatura 

sobre mutações no gene ERG11 de C. tropicalis (Loëffler et al., 2000; 

Vandeputte et al., 2005). Apenas neste último foi identificada uma mutação 

de sentido trocado (Y132F) em um isolado resistente. Esta mutação já havia 

sido descrita em C. albicans anteriormente por diversos autores, com 

envolvimento na resistência aos azólicos (Sanglard et al., 1998; Chau et al., 

2004; Goldman et al., 2004). 

Do mesmo modo que para C. albicans e C. tropicalis, também foi 

identificada uma mutação ainda não descrita na literatura, a K53M (A158T), 

em um dos quatro isolados de C. krusei analisados (183H/06), cujo valor de 

MIC (16µg/mL) foi o menor quando comparado aos outros três. No único 

estudo publicado até o momento, em que foram avaliadas mutações no gene 

ERG11 desta espécie, foram identificadas duas mutações (D434A e 

K456R). Os autores apontam a composição da sequência selvagem da 

ERG11p de C. krusei como o principal fator responsável pela resistência 

desta espécie aos compostos azólicos, uma vez que a diferente 

conformação da molécula, reduz a afinidade com estes fármacos (Fukuoka 

et al., 2002).  

Ocorrendo em dois isolados distintos (51 e 59), a mutação R398I, 

resultante da troca de uma guanina por uma timina na posição 1193, foi a 

única mutação de sentido trocado identificada no gene ERG11 de C. 

parapsilosis sensu stricto. No entanto, os dois isolados eram susceptíveis ao 
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fluconazol e esta espécie raramente desenvolve resistência aos azólicos 

(Lockhart et al., 2008; Gonçalves et al., 2010; Chen et al., 2010). 

Recentemente, em estudo realizado por Chen e colaboradores em 

2010, foi observado que C. parapsilosis sensu stricto apresentava valores de 

MIC significantivamente mais elevados para caspofungina e anidulafungina 

em relação às espécies C. orthopsilosis e C. metapsilosis. Porém, quando 

avaliadas frente ao fluconazol, C. metapsilosis foi a espécie menos sensível. 

Resultados semelhantes também foram encontrados anteriormente por van 

Asbeck e colaboradores em 2008.  

Apesar da observação de que ocorrem diferenças nos padrões de 

susceptibilidade in vitro entre as três espécies do complexo C. parapsilosis, 

na maior parte das vezes os isolados clínicos não apresentam resistência 

aos medicamentos da classe dos azólicos. Por este motivo, estudos sobre 

mutações no gene ERG11 destas espécies não foram realizados até o 

momento.   

É importante salientar que não foi possível a análise das sequências 

obtidas para os três isolados de C. orthopsilosis com os primers delineados 

na sequência de C. parapsilosis sensu stricto (ATCC 22019). Possivelmente, 

diferenças na composição nucleotídica do gene ERG11 entre as espécies do 

complexo C. parapsilosis, pode ter acarretado um emparelhamento errôneo 

dos primers com o DNA alvo, levando a amplificações inespecíficas e 

impossibilitando a análise dos sequenciamentos.  

Candida glabrata foi a única espécie em que não foram identificadas 

mutações de sentido trocado nos isolados avaliados no estudo, entre os 
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quais dois (174H/06 e 435H/06) que apresentaram susceptibilidade dose 

dependente (Tabela 7). Resultados semelhantes foram encontrados por 

outros autores (Brun et al., 2004; Sanguinetti et al., 2005; Vandeputte et al., 

2009; Berila e Subik,  2010), que somente identificaram mutações 

silenciosas nas sequências do gene ERG11. Os dados indicam que é 

provável que alterações na sequência deste gene não estejam envolvidas na 

aquisição de resistência em C. glabrata, e que o mecanismo de resistência 

mais expressivo na espécie seja a super expressão dos genes CDR1 e 

CDR2 e/ou mutações no gene CgPDR1 (regulador transcricional de 

transportadores ABC).  

Além da atuação de outros mecanismos de resistência, o fato de não 

serem encontradas mutações de sentido trocado no gene ERG11 de C. 

glabrata, sugere que esta espécie sofra menos pressão seletiva na presença 

de fluconazol devido a sua habilidade em coletar o colesterol do soro 

humano e inserí-lo em sua membrana plasmática, para substituir o 

ergosterol, conforme demonstrado em estudos experimentais (Bard et al., 

2005; Nakayama et al., 2007). 

É provável que um aminoácido importante na interação azol-proteína 

seja conservado entre as sequências de ERG11p de espécies de Candida 

susceptíveis. Baseando-se nesta premissa, foram alinhadas, através do 

algoritmo de alinhamento múltiplo ClustalW2, nove sequências de ERG11p 

de sete leveduras (seis espécies de Candida e Saccharomyces cerevisiae) e 

dois fungos filamentosos (Aspergillus fumigatus e Penicillium italicum) 
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(Marichal et al., 1999). A Tabela 8 relaciona os aminoácidos alinhados, 

obtidos para as 17 mutações identificadas no presente estudo.  

Sete aminoácidos (K53, Y132, Y221, L321, R371, S405 e R467) 

estão conservados em todas as seqüências de ERG11p analisadas. As 

mutações Y132F, S405F e R467I estão relacionadas ao desenvolvimento de 

resistência em C. albicans (Sanglard et al., 1998; Favre et al., 1999; Perea et 

al., 2001; Chau et al., 2004; Goldman et al., 2004) e, somadas a estas três, 

encontram-se as quatro mutações novas identificadas neste estudo (K53M, 

C. krusei; Y221F e R371S, C. tropicalis; e L321F, C. albicans). Tendo em 

vista esta avaliação, é possível sugerir que as mutações novas estejam 

relacionadas ao desenvolvimento de resistência ao fluconazol em leveduras 

do gênero Candida. 
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Tabela 8 – Alinhamento múltiplo (ClustalW2) de sequências da enzima 14DM, de nove espécies  
                  de fungos, mostrando as mutações de sentido trocado identificadas no estudo. Os  
                  aminoácidos idênticos aos de C. albicans são representados por um ponto;  
                  aminoácidos altamente conservados estão em sombreado; ‗-‘ é indicativo de uma  
                  lacuna no alinhamento; a posição do aminoácido foi numerada de acordo com a  
                  seqüência de Candida na qual a mutação foi identificada. 
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C. albicans             CAA31658 K A D K Y Y E S L K V R K S V R V 

C.dubliniensis         AAK57519 . . . . . . . . . . . . R . . . . 

C. glabrata             AAB32679 . I A . . . . E . D L . R . A . - 

C. krusei               AAB32680 . V . . . . A A . N . . . . I . - 

C. parapsilosis         ACT67904 . V . . . . . . . . . . R . A . . 
C. tropicalis           AAA53284 . . E . . . . . . . . . . . . . I 
S. cerevisae            AAA34379 . V A . . . K . . G L . A . . . I 
A. fumigatus           AAK73659 . I E S . . G N . A H . P . N . . 
P. italicum             CAA89824 . I E S . F R N . - L . P . S . . 

Ca = C. albicans; Ck = C. krusei; Cp = C. parapsilosis sensu stricto; Ct = C. tropicalis 

 

O papel destas mutações na susceptibilidade aos azólicos não pode 

ser definido até que dados experimentais sejam obtidos para comprovação. 

Além disso, outros mecanismos de resistência devem ser identificados 

nesses isolados, como a superexpressão de MDR1, CDR1 e CDR2, que 

podem atuar concomitantemente e contribuir para o aumento nos valores de 

MIC ao fluconazol (White, 2003; Espinel-Ingroff, 2008). 

A disposição dos alelos (homozigotia versus heterozigose) também 

deve ser levada em consideração nos fungos diplóides. Uma mutação 
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ocorrendo em apenas um dos alelos, pode não contribuir significativamente 

para a sobrevivência da levedura em ambiente contendo fluconazol, a 

menos que se torne dominante. Assim, a formação de um homozigoto para 

uma mutação que confira resistência pode ser essencial para a manutenção 

e expansão desse fenótipo (Asai, 1999; Jones et al., 2004). 

Por fim, substituições de aminoácidos que parecem estar restritas a 

isolados com susceptibilidade reduzida, podem ser úteis como preditores de 

resistência aos azólicos, bem como para o desenvolvimento de novos 

antifúngicos.   
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7. CONCLUSÕES 

 

As espécies de Candida foram facilmente identificadas pela 

amplificação da região ITS do DNAr por PCR, bem como as espécies do 

complexo C. parapsilosis pelo seqüenciamento. 

 Os primers delineados no estudo revelaram-se adequados, 

amplificando toda a extensão do exon do gene ERG11 das espécies de 

Candida estudadas.  

 A técnica de SSCP não foi adequada como método de triagem, pois 

confrontando os resultados obtidos por esta técnica e pelo seqüenciamento 

automatizado, não foi observada relação entre os padrões de migração 

eletroforética e o número e/ou natureza das mutações presentes no gene 

ERG11 dos isolados do estudo. 

Foram identificadas 217 mutações em 53 isolados de Candida, 

incluindo 185 silenciosas e 32 por troca de sentido. Estas últimas foram 

encontradas em 35,8% dos isolados e identificadas em 17 resíduos 

diferentes, sendo sete deles ainda não descritos anteriormente: L321F em 

C. albicans; K53M em C. krusei; Y221F, K344T, V362M e R371S em C. 

tropicalis; e R398I em C. parapsilosis. Estas mutações foram identificadas 

tanto em isolados susceptíveis como em resistentes ao fluconazol. Este fato  

demonstra que a presença ou ausência de mutações de sentido trocado, 

não parece ser suficiente para prever a susceptibilidade do microrganismo 

ao antifúngico, sendo necessária a avaliação concomitante de outros 

mecanismos de resistência. 
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8. ANEXOS 
 
 

Anexo A – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 022/05 com a seqüência 

utilizada como referência para C. orthopisilosis (GenBank - FJ872018). 

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    22         280      2    FJ872018   535      99    

======================================================= 

 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

22              ------------------------------------------------------------ 

FJ872018        GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAAT 60 

                                                                             

 

22              ------------------------------------------------------------ 

FJ872018        GAAAGTGCTTAACTGCATTTTTTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTTTGAAAACTTTGCT 120 

                                                                             

 

22              ------------------------------------------------------------ 

FJ872018        TTGGTGGGCCCATGGCCTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAAGTCAACTGA 180 

                                                                             

 

22              -------------------------------------GGTTCTCGCATCGATGAAGAACG 23 

FJ872018        TTAACTAATAGTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACG 240 

                                                     *********************** 

 

22              CAGCGAAATGCGATAAGTATATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAA 83 

FJ872018        CAGCGAAATGCGATAAGTA-ATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAA 299 

                ******************* **************************************** 

 

22              CGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTC 143 

FJ872018        CGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTC 359 

                ************************************************************ 

 

22              AAACCTTCGGGTTTGGTGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTAT 203 

FJ872018        AAACCTTCGGGTTTGGTGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTAT 419 

                ************************************************************ 

 

22              AAACTAATGGATAGGTTTTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAATTCTTCCAAATTC 263 

FJ872018        AAACTAATGGATAGGTTTTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAATTCTTCCAAATTC 479 

                ************************************************************ 

 

22              GACCTCAAATCAGGTAG--------------------------------------- 280 

FJ872018        GACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 535 

                *****************    
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Anexo B – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 023/05 com a seqüência 

utilizada como referência para C. orthopisilosis (GenBank - FJ872018). 

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    23         308      2    FJ872018   535      99    

======================================================= 

 
 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

23              ------------------------------------------------------------ 

FJ872018        GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAAT 60 

                                                                             

 

23              ------------------------------------------------------------ 

FJ872018        GAAAGTGCTTAACTGCATTTTTTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTTTGAAAACTTTGCT 120 

                                                                             

 

23              ------------------------------------------------------------ 

FJ872018        TTGGTGGGCCCATGGCCTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAAGTCAACTGA 180 

                                                                             

 

23              -----------------CTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACG 43 

FJ872018        TTAACTAATAGTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACG 240 

                                 ******************************************* 

 

23              CAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAAC 103 

FJ872018        CAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAAC 300 

                ************************************************************ 

 

23              GCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCTCTC 163 

FJ872018        GCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCC-CTC 359 

                ******************************************************** *** 

 

23              AAACCTTCGGGTTTGGTGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTAT 223 

FJ872018        AAACCTTCGGGTTTGGTGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTAT 419 

                ************************************************************ 

 

23              AAACTAATGGATAGGTTTTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAATTCTTCCAAATTC 283 

FJ872018        AAACTAATGGATAGGTTTTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAATTCTTCCAAATTC 479 

                ************************************************************ 

 

23              GACCTCAAATCAGGTAGGACTACCC------------------------------- 308 

FJ872018        GACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 535 

                *************************                                
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Anexo C – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 44 com a seqüência utilizada 

como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - AY939798).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    44         296      2    AY939798   520      100   

======================================================= 

 

 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

44              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                                                                             

 

44              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                                                                             

 

44              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                                                                             

 

44              -------------GGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 47 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                             *********************************************** 

 

44              AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 107 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

44              TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 167 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

44              TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 227 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

44              TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 287 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

44              GGACTACCC------------------------------- 296 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                *********                                
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Anexo D – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 51 com a seqüência utilizada 

como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - AY939798).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    51         291      2    AY939798   520      100   

======================================================= 

 

 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

51              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                                                                             

 

51              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                                                                             

 

51              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                                                                             

 

51              -------------GGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 47 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                             *********************************************** 

 

51              AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 107 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

51              TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 167 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

51              TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 227 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

51              TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 287 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

51              GGAC------------------------------------ 291 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                ****                                     
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Anexo E – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 57 com a seqüência utilizada 

como referência para C. orthopsilosis (GenBank - FJ872018).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    57         325      2    FJ872018   535      99    

======================================================= 

 
 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

57              ------------------------------------------------------CAGAAT 6 

FJ872018        GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAAT 60 

                                                                      ****** 

 

57              GAAAGTGCTTAACTGCATTTTTTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTTTGGAAAACTTTGC 66 

FJ872018        GAAAGTGCTTAACTGCATTTTTTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTTTG-AAAACTTTGC 119 

                ************************************************* ********** 

 

57              TTTGGTGGGCCCATGGCCTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAAGTCAACTG 126 

FJ872018        TTTGGTGGGCCCATGGCCTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAAGTCAACTG 179 

                ************************************************************ 

 

57              ATTAACTAATAGTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAAC 186 

FJ872018        ATTAACTAATAGTCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAAC 239 

                ************************************************************ 

 

57              GCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAA 246 

FJ872018        GCAGCGAAATGCGATAAGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAA 299 

                ************************************************************ 

 

57              CGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTC 306 

FJ872018        CGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTC 359 

                ************************************************************ 

 

57              AAACCTTCGGGTTTGGTGT----------------------------------------- 325 

FJ872018        AAACCTTCGGGTTTGGTGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTAT 419 

                *******************                                          

 

57              ------------------------------------------------------------ 

FJ872018        AAACTAATGGATAGGTTTTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAATTCTTCCAAATTC 479 

                                                                             

 

57              -------------------------------------------------------- 

FJ872018        GACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 535 

                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

Anexo F – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 59 com a seqüência utilizada 

como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - AY939798).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    59         295      2    AY939798   520      100   

======================================================= 

 
 
CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

59              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                                                                             

 

59              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                                                                             

 

59              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                                                                             

 

59              --------------GATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 46 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                              ********************************************** 

 

59              AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 106 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

59              TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 166 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

59              TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 226 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

59              TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 286 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

59              GGACTACCC------------------------------- 295 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                *********                                
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Anexo G – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 68  com a seqüência utilizada 

como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - AY939798).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    68         427      2    AY939798   520      100   

======================================================= 

 
 
CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

68              ------------------------------------------------------------ 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                                                                             

 

68              --TACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 58 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                  ********************************************************** 

 

68              CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 118 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                ************************************************************ 

 

68              AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 178 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                ************************************************************ 

 

68              AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 238 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

68              TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 298 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

68              TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 358 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

68              TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 418 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

68              GGACTACCC------------------------------- 427 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                *********                                
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Anexo H – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 100 com a seqüência utilizada 

como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - AY939798).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    100R       460      2    AY939798   520      100   

======================================================= 

 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

100R            -----------------------------ACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 31 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                                             ******************************* 

 

100R            CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 91 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                ************************************************************ 

 

100R            CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 151 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                ************************************************************ 

 

100R            AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 211 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                ************************************************************ 

 

100R            AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 271 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

100R            TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 331 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

100R            TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 391 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

100R            TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 451 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

100R            GGACTACCC------------------------------- 460 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                *********                                
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Anexo I – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 366 com a seqüência utilizada 

como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - AY939798).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    366        478      2    AY939798   520      100   

======================================================= 

 

 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

366             -----AGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 55 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                     ******************************************************* 

 

366             CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 115 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                ************************************************************ 

 

366             CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 175 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                ************************************************************ 

 

366             AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 235 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                ************************************************************ 

 

366             AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 295 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

366             TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 355 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

366             TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 415 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

366             TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 475 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

366             GGA------------------------------------- 478 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                ***                                      
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Anexo J – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 do isolado 400 com a seqüência utilizada 

como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - AY939798).  

 

 

SeqA Name       Len(nt)  SeqB Name       Len(nt)  Score 

======================================================= 

1    400        418      2    AY939798   520      100   

======================================================= 

 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

400             ------------------------------------------------------------ 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                                                                             

 

400             ---ACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 57 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                   ********************************************************* 

 

400             CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 117 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                ************************************************************ 

 

400             AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 177 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                ************************************************************ 

 

400             AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 237 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

400             TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 297 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

400             TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 357 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

400             TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 417 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

400             G--------------------------------------- 418 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                *                                        
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Anexo L – Alinhamento, através do software ClustalW2, entre a seqüência 

nucleotídica da região ITS1/ITS4 da cepa ATCC 22019 com a seqüência 

utilizada como referência para C. parapsilosis sensu stricto (GenBank - 

AY939798).  

 

 

SeqA Name         Len(nt)  SeqB Name         Len(nt)  Score 

=========================================================== 

1    ATCC_22019   452      2    AY939798     520      100   

=========================================================== 

 
 

CLUSTAL 2.0.12 multiple sequence alignment 

 

 

ATCC_22019      -------------------------------------AAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 23 

AY939798        TCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACAGAATGAAAAGTGCTTAACTGCATTTTTT 60 

                                                     *********************** 

 

ATCC_22019      CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 83 

AY939798        CTTACACATGTGTTTTTCTTTTTTTGAAAACTTTGCTTTGGTAGGCCTTCTATATGGGGC 120 

                ************************************************************ 

 

ATCC_22019      CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 143 

AY939798        CTGCCAGAGATTAAACTCAACCAAATTTTATTTAATGTCAACCGATTATTTAATAGTCAA 180 

                ************************************************************ 

 

ATCC_22019      AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 203 

AY939798        AACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATA 240 

                ************************************************************ 

 

ATCC_22019      AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 263 

AY939798        AGTAATATGAATTGCAGATATTCGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTT 300 

                ************************************************************ 

 

ATCC_22019      TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 323 

AY939798        TGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTTGAGCGTCATTTCTCCCTCAAACCCTCGGGTTTGG 360 

                ************************************************************ 

 

ATCC_22019      TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 383 

AY939798        TGTTGAGCGATACGCTGGGTTTGCTTGAAAGAAAGGCGGAGTATAAACTAATGGATAGGT 420 

                ************************************************************ 

 

ATCC_22019      TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 443 

AY939798        TTTTTCCACTCATTGGTACAAACTCCAAAACTTCTTCCAAATTCGACCTCAAATCAGGTA 480 

                ************************************************************ 

 

ATCC_22019      GGACTACCC------------------------------- 452 

AY939798        GGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 520 

                *********                                
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APÊNDICES 
 
 

Apêndice 1 – Susceptibilidade dos isolados de C. tropicalis (Ct), C. albicans 

(Ca), C. parapsilosis (Cp), C. glabrata (Cg) e C. krusei (Ck) ao fluconazol, de 

acordo com os valores de MIC encontrados no teste de microdiluição M27-

A3 (CLSI, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apêndice 2– Primers utilizados no estudo para a identificação molecular das espécies de Candida 

Primers Seqüência Hibridização Amplificado Referência 

CALB1/2 

C. albicans 

F: 5’-TTTATCAACTTGTCACACCAGA-3’ 

R: 5’-ATCCCGCCTTACCACTACCG-3’ 

55ºC 272bp Luo et al., 2002 

CGL1/2 

C. glabrata 

F: 5’-TTATCACACGACTCGACACT-3’ 

R: 5’-CCCACATACTGATATGGCCTACAA-3’ 

52ºC 423bp Luo et al., 2002 

CPAR3/2 

C. parapsilosis 

F: 5’-GCCAGAGATTAAACTCAACCAA-3’ 

R: 5’-CCTATCCATTAGTTTATACTCCGC-3’ 

52ºC 297bp Luo et al., 2002 

CTR1/2 

C. tropicalis 

F: 5’-CAATCCTACCGCCAGAGGTTAT-3’ 

R: 5’-TGGCCCTAGCAAAATAAGCGT-3’ 

52ºC 357bp Luo et al., 2002 

CKR2/3 

C. krusei 

F: 5’-ACTACACTGCGTGAGCGGAA-3’ 

R: 5’-AAAAAGTCTAGTTCGCTCGG-3’ 

52ºC 362bp Bougnoux et 
al., 1999 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apêndice 3 – Revisão de todas as substituições de aminoácidos em ERG11p, 

Descritas por Morio et al. (2010) em isolados de C. albicans. 

 

 
 



 

 



 

 



 

 




