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RESUMO 

 

SCHIAVE, L. A. Variabilidade na tolerância à radiação UVB de células melanizadas e 
não melanizadas entre linhagens de Cryptococcus neoformans e entre linhagens de 
Cryptococcus laurentii. 2007. 102 f. Dissertação de (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 

A radiação solar é um dos principais fatores responsáveis pelo controle das populações 
de fungos no meio ambiente. A inativação de estruturas de dispersão e de infecção pela 
radiação UVA e UVB é ainda mais importante no controle de fungos que se dispersam pelo ar 
e que podem infectar o hospedeiro, quando inalados, como é o caso de espécies do gênero 
Cryptococcus. C. neoformans é capaz de produzir melanina na presença de substratos 
exógenos, como a L-dopa. A melanização é capaz de proteger o fungo contra diversos fatores 
ambientais bióticos e abióticos. Neste trabalho, foi avaliado o efeito de exposições a uma 
intensidade ambiental de radiação UVB (1.000 mW m-2) na sobrevivência de células 
melanizadas e não melanizadas de quatro linhagens de Cryptococcus neoformans e de quatro 
linhagens de Cryptococcus laurentii. Foi determinada a sobrevivência relativa (sobrevivência 
das células expostas em relação à das células não expostas à radiação) de células com 2, 4, 6 e 
8 dias, crescidas em meio com e sem L-dopa, após exposição às doses de 1.8 e de 3.6 kJ m-2. 
Tanto a irradiância, como as doses, são observadas no meio ambiente, mesmo em regiões 
temperadas. Foram observadas diferenças na tolerância à radiação UVB, tanto entre as 
linhagens de C. neoformans, como entre as linhagens de C. laurentii. As linhagens de C. 
neoformans foram mais sensíveis à radiação do que as linhagens de C. laurentii. Em C. 
neoformans, foram observadas diferenças na tolerância à radiação ao longo do 
desenvolvimento, tanto nas células melanizadas como nas não melanizadas. Na maioria das 
situações (linhagem, tempo de crescimento, dose de UVB), não houve diferença significativa 
entre a tolerância das células melanizadas e não melanizadas e, quando isso ocorreu, a 
diferença foi menor do que a observada anteriormente com UVC. Em C. laurentii, não houve 
diferença na tolerância à radiação ao longo do desenvolvimento das células melanizadas e não 
melanizadas. Também não foram observadas diferenças significativas entre a tolerância das 
células melanizadas e não melanizadas em nenhuma das linhagens. 
 

Palavras-chave: Fotobiologia de fungos, melanização em fungos, tolerância à radiação UV, 
Cryptococcus neoformans, Cryptococcus laurentii. 
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ABSTRACT 

 

SCHIAVE, L. A. Variability on tolerance to UVB radiation of melanized and non-
melanized cells of Cryptococcus neoformans strains and Cryptococcus laurentii strains. 
2007. 102f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 

Solar radiation is one of the major factors responsible for the control of fungus 
populations in the environment. The inactivation of dispersal and infection structures by UVA 
and UVB radiation is even more important for the control of fungi that disperse through the 
air and that can infect the host when inhaled, as it is the case for Cryptococcus. C. neoformans 
can produce melanin in the presence of exogenous substrates such as L-dopa. Melanization 
can protect the fungus against various biotic and abiotic factors. In the present study, we 
investigated the effect of exposure to an environmental intensity of UVB radiation of 1,000 
mW m-2 on the survival of melanized and non-melanized cells of four strains of Cryptococcus 
neoformans and of four strains of Cryptococcus laurentii. The relative survival (survival of 
cells exposed to radiation in relation to cells not exposed) of 2, 4, 6 and 8 day cells grown on 
medium with and without L-dopa was determined after exposure to doses of 1.8 and 3.6 kJ m-

2. Both irradiance and these doses are observed in the environment even in temperate regions. 
Difference in tolerance to UVB radiation were observed both in the C. neoformans and C. 
laurentii strains. The C. neoformans strains were more sensitive to radiation than the C. 
laurentii strains. In C. neoformans, differences in tolerance to radiation were observed during 
development both in melanized and non-melanized cells. For most features (strain, time of 
growth and UVB dose) there was no difference in tolerance between melanized and non-
melanized cells and when differences occurred they were smaller than those previously 
observed with UVC. In C. laurentii, there was no difference in tolerance to radiation during 
development between melanized and non-melanized cells. Also, no significant differences in 
tolerance were observed between melanized and non-melanized cells of any strain. 
 

Key Words: Fungal photobiology, fungal melanization, UVB tolerance, Cryptococcus 
neoformans, Cryptococcus laurentii. 



_______________________________________________________________________________Introdução 1

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Cryptococcus neoformans 

 

O basidiomiceto encapsulado Cryptococcus neoformans é um fungo saprófita, 

cosmopolita, que normalmente é isolado de solos contaminados com excretas de aves e de 

detritos vegetais em decomposição. Apesar da existência saprofítica, o fungo é capaz de 

infectar e de causar doença em uma grande variedade de hospedeiros animais, como 

mamíferos, aves e insetos (SORRELL; ELLIS, 1997; STEENBERGEN; CASADEVALL, 

2003; HEITMAN; LIN, 2006). 

C. neoformans era considerada uma espécie homogênea até 1942, quando a existência 

de quatro sorotipos distintos, baseados nas propriedades antigênicas de sua cápsula de 

polissacarídeos, foi revelada (revisado por HEITMAN; LIN, 2006). A heterogeneidade da 

espécie, entretanto, permaneceu desconhecida até meados da década de 70, quando foram 

descobertos dois teleomorfos morfologicamente distintos de C. neoformans: Filobasidiella 

neoformans, produzido por linhagens dos sorotipos A e D, e Filobasidiella bacillispora, 

produzido por linhagens dos sorotipos B e C. A correlação entre os sorotipos e os dois 

diferentes teleomorfos indicou que as diferenças entre os dois sorogrupos não estavam 

limitadas a suas propriedades antigênicas. Estudos posteriores mostraram que as duas espécies 

também diferiam em características como nicho ecológico, epidemiologia, bioquímica e 

genômica estrutural (KWON-CHUNG; VARMA, 2006). 

À medida que novos métodos foram utilizados para a genotipagem das linhagens, foi 

observada a existência de uma grande diversidade intraespecífica, de modo que a 

determinação do número de espécies crípticas dentro de C. neoformans tornou-se um assunto 

polêmico (HEITMAN; LIN, 2006). Atualmente, o agente etiológico da criptococose é 
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classificado em duas espécies, C. neoformans variedade grubii (sorotipo A) e variedade 

neoformans (sorotipo D) e C. gattii (sorotipos B e C) (KWON-CHUNG et al., 2000). Kwon-

Chung e Varma (2006) revisaram as características taxonômicas do grupo e validaram, com 

base nos três maiores conceitos de espécie, a divisão atual do grupo em apenas duas espécies. 

As variedades neoformans e grubii apresentam distribuição cosmopolita e causam 

doença principalmente em indivíduos imunocomprometidos (HEITMAN; LIN, 2006). As 

duas variedades são freqüentemente isoladas de solos contaminados com excretas de pombos 

(SOARES et al., 2005). C. gatii é usualmente encontrado em regiões tropicais e subtropicais e 

pode infectar indivíduos imunocompetentes (HARRISON, 2000; STEENBERGEN; 

CASADEVALL, 2003). Tanto as variedades neoformans como gattii são encontradas como 

colonizadores perenes de espécies arbóreas e em detritos vegetais em decomposição (HAJJEH 

et al., 1995; NOSANCHUK et al., 1999; RANDHAWA et al., 2001; CASADEVALL et al., 

2003; NOSANCHUK et al., 2003; RANDHAWA et al., 2006). 

O surgimento da AIDS e a utilização de novas práticas médicas, como as terapias 

imunossupressoras, aumentaram muito o número de indivíduos acometidos pela doença 

(BICANIC; HARRISON, 2005; MITCHELL; PERFECT, 1995). Considerada uma condição 

definidora da AIDS, a meningite criptocócica é a infecção fúngica mais comum do sistema 

nervoso central e a terceira causa mais freqüente de complicações em pacientes com AIDS 

(DEL VALLE; PINA-OVIEDO, 2006; BICANIC; HARRISON, 2005). 

A identificação da fonte ambiental e da natureza das células infectivas de C. 

neoformans é extremamente importante para o entendimento da patogenicidade e da ecologia 

do fungo. Acredita-se que a infecção por Cryptococcus inicia-se com a inalação de leveduras 

desidratadas ou basidiósporos (HEITMAN; LIN, 2006). Apesar de a inalação de células de C. 

neoformans ser comum, a doença é rara e ocorre predominantemente em indivíduos 

imunocomprometidos (STEENBERGEN; CASADEVALL, 2003). Cryptococcus raramente é 
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isolado como comensal humano e a transmissão de indivíduo para indivíduo não ocorre, de 

modo que a infecção humana é considerada um evento acidental e terminal no ciclo de vida 

do fungo (HEITMAN; LIN, 2006). 

Apesar dos recentes avanços na genética e na biologia molecular obtidos após o 

seqüenciamento completo do genoma de diferentes linhagens de C. neoformans e C. gattii, 

diversos aspectos da ecologia, da estrutura populacional e da reprodução desses patógenos 

ambientais ainda não foram estabelecidos (HEITMAN; LIN, 2006). 

 

1.2. Cryptococcus laurentii 

 

C. laurentii também é um basidiomiceto saprófita e encapsulado, com ampla 

distribuição geográfica, que ocupa diversos nichos ecológicos. O fungo tem sido isolado de 

solo contaminado com excreta de pombos e gansos (PEDROSO, 2004; PEDROSO et al., 

2007; FILION et al., 2006), ocos de árvores e detritos vegetais em decomposição 

(RANDHAWA et al., 2000; FELL; STATEZELL-TALLMAN, 1998; TOSI et al., 2002) e da 

superfície de frutos (LI; TIAN, 2006). 

C. laurentii tem sido utilizado no controle biológico como antagonista de fungos que 

causam podridão pós-colheita em frutos (LI; TIAN, 2006; BLUM et al., 2004). 

Aparentemente, C. laurentii atua inibindo a germinação dos conídios de diversas espécies de 

fungos filamentosos que provocam a podridão (ZHENG et al., 2004). 

Do ponto de vista taxonômico, C. laurentii é considerado uma espécie geneticamente 

heterogênea. Estudos baseados na análise de seqüências ITS (“Internal Transcrited Spacer”) 

de DNAr 28S revelaram uma grande variabilidade intraespecífica e demonstraram que as 

diferenças entre dez linhagens analisadas foram grandes o suficiente para que as mesmas 

fossem agrupadas em sete diferentes espécies (SUGITA et al., 2000). 
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Até o final do século passado, C. laurentii, como outras espécies de Cryptococcus 

não-neoformans, era considerado um saprófita não patogênico. Entretanto, nos últimos anos, o 

número de micoses causadas por C. laurentii vem crescendo, particularmente em indivíduos 

imunocompremetidos, e o fungo já é considerado um patógeno emergente (CHENG et al., 

2001; BAUTERS et al., 2002; AVERBUCH et al., 2002; IKEDA; MAEDA, 2004; SIMON et 

al., 2005; MANFREDI et al., 2006). As infecções causadas por C. laurentii normalmente têm 

sido facilmente tratadas; entretanto, a existência de linhagens resistentes a antifúngicos 

comumente utilizados no tratamento de micoses, como fluconazol e anfotericina B, já foi 

descrita (AVERBUCH et al., 2002; MANFREDI et al., 2006). 

C. laurentii é uma das poucas espécies do gênero capazes de produzir a enzima lacase 

e de sintetizar melanina a partir de substratos exógenos como L-dopa (KWON-CHUNG et al., 

1981; IKEDA et al., 2002; FILION et al., 2006). 

A grande cápsula produzida por C. laurentii, constituída por uma mistura de três 

diferentes polissacarídeos, é considerada o principal fator de proteção e de virulência do 

fungo (BYSTRICKY et al., 2004). 

 

1.3. A radiação UV 

 

A fração UV do espectro solar tem sido apontada como um dos principais fatores 

responsáveis pelo controle de populações naturais de fungos (ROTEM et al., 1985; 

WILLOCQUET et al., 1996; PAUL et al., 1997; PARNELL et al., 1998, BRAGA et al., 2001; 

BRAGA et al., 2006). O espectro ultravioleta é convencionalmente dividido em UVA (400 a 

320 nm), UVB (320 a 280 nm) e UVC (280 a 100 nm). A fração UV do espectro solar que 

atinge a superfície da Terra é composta exclusivamente pelas radiações UVA e UVB, já que o 

ozônio atmosférico reduz drasticamente a penetração de radiações com comprimentos de onda 
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menores do que 320 nm e impede completamente a penetração de radiações com 

comprimentos de onda menores do que 290 nm (BRAGA et al., 2006). Embora os efeitos da 

radiação UV em fungos sejam estudados há décadas, grande parte desses estudos utilizou e 

continua utilizando a radiação UVC (WANG; CASADEVALL, 1994; CHELICO et al., 2005; 

ROMERO-MARTINEZ et al., 2000; CENHOUR et al., 2006; FRASES et al., 2007). Como 

os seres vivos não estão expostos à radiação UVC no ambiente natural e como não foram 

expostos a UVC durante a sua história evolutiva recente, a extrapolação dos resultados 

obtidos com a UVC para outras situações deve ser feita com cautela (BRAGA et al., 2006). 

Sendo assim, é importante a utilização de distribuições espectrais que se aproximem da 

radiação solar nos estudos que objetivam a determinação dos efeitos fisiológicos e 

moleculares da radiação UV em fungos. 

 

1.4. A proteção celular contra a radiação solar 

 

O efeito deletério da radiação UV nos fungos ao longo da evolução fez com que eles 

desenvolvessem uma série de sistemas de proteção cuja função básica é manter a integridade 

do material genético e dos componentes celulares essenciais à vida. Em todos os sistemas 

biológicos já estudados, a tolerância celular à radiação é multifatorial e complexa e envolve 

(1) pigmentos, como as melaninas, que são capazes de bloquear a entrada da radiação no 

interior da célula (WANG; CASADEVALL, 1994; BHARTI; KHURANA, 1997; BUTLER; 

DAY, 1998; ROMERO-MARTINEZ et al., 2000; NOSANCHUK; CASADEVALL, 2003; 

BRAGA et al., 2006; ICENHOUR et al., 2006; ICENHOUR et al., 2006; FRASES et al., 

2007); (2) proteínas, açúcares e micosporinas capazes de proteger as macromoléculas e os 

componentes celulares contra os efeitos danosos da radiação (NICHOLSON et al., 2000; 

BENAROUDJ et al., 2001); (3) sistemas enzimáticos complexos capazes de reparar os danos 
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provocados pela radiação em ácidos nucléicos e em proteínas (TRAUTINGER et al., 1996; 

GRIFFITHS et al., 1998; GOLDMAN et al., 2002), e (4) enzimas e antioxidantes, como 

carotenóide e polióis, que são capazes de inativar substâncias tóxicas e/ou mutagênicas, como 

os radicais livres induzidos por exposições à radiação UV (MILLER et al., 2004). A atividade 

desses diferentes sistemas de proteção muitas vezes se sobrepõe parcialmente. Alguns desses 

mecanismos atuam prevenindo ou reduzindo os danos a componentes celulares, como é o 

caso dos pigmentos, enquanto outros sistemas atuam no reparo dos danos causados pela 

radiação e na recuperação celular. 

 

1.5. Melaninas e melanização 

 

A presença de pigmentos, como as melaninas, pode, em maior ou menor extensão, 

aumentar a tolerância à radiação solar, tanto em leveduras, como em conídios de diversas 

espécies de fungos filamentosos (GUNASEKERA et al., 1997; BRAGA et al., 2006; 

RANGEL et al., 2006). A importância evolutiva desse grupo de pigmentos é evidenciada pelo 

fato de os mesmos serem produzidos por organismos de praticamente todos os grupos 

taxonômicos, desde procariotos até vertebrados superiores (BUTLER; DAY, 1998; 

PLONKA; GRABACKA, 2006). Apesar de as melaninas serem os pigmentos fotoprotetores 

mais estudados, diversos aspectos relacionados à sua estrutura química, biossíntese e função 

permanecem desconhecidos, principalmente devido às dificuldades técnicas encontradas para 

o seu estudo. 

Melaninas são pigmentos hidrofóbicos, de alto peso molecular, negativamente 

carregados e formados pela polimerização de compostos fenólicos e/ou indólicos 

(NOSANCHUK; CASADEVALL, 2006). A estrutura das melaninas é pouco conhecida 

devido à incapacidade de as técnicas bioquímicas e biofísicas atuais fornecerem suas 



_______________________________________________________________________________Introdução 7

estruturas moleculares definitivas (KAXIRAS et al., 2006). A dificuldade deve-se 

principalmente ao fato de as melaninas serem amorfas e inapropriadas para os estudos 

estruturais, tanto cristalográficos, como em soluções. Dessa maneira, as informações sobre a 

estrutura das melaninas foram obtidas de análises de seus produtos de degradação e de 

análises espectroscópicas (WILLIAMSON et al., 1998; WAKAMATSU; ITO, 2002). Além 

disso, in vivo, as melaninas geralmente encontram-se, quase sempre, complexadas com 

proteínas e com carboidratos. As proteínas e os carboidratos são completamente destruídos 

pelos tratamentos drásticos a que a célula é submetida durante a extração das melaninas, 

impossibilitando a determinação da natureza dos ligantes e da estrutura dos complexos que 

contêm melaninas (WANG et al., 1996; BUTLER; DAY, 1998). A estrutura molecular das 

melaninas e o tipo/tipos de monômeros que fazem parte da sua constituição variam muito de 

organismos para organismo. Apesar de a estrutura molecular do polímero intacto não ser 

conhecida, algumas substâncias biológicas vêm sendo historicamente classificadas como 

melaninas por possuírem características físicas e químicas comuns. Embora não haja um 

consenso universal, o critério físico-químico geralmente aceito para a caracterização das 

melaninas baseia-se nas seguintes características: (1) cor escura (marrom ou negra) ou 

avermelhada; (2) insolubilidade em água quente ou fervente e em solventes orgânicos; (3) 

resistência à degradação por ácidos concentrados quentes ou frios; (4) branqueamento por 

agentes oxidantes, como o peróxido de hidrogênio; (5) solubilização e degradação por 

soluções alcalinas; (6) presença de centros persistentes de radicais livres na molécula e (7) 

capacidade de ligação a íons multivalentes (revisto por MEREDITH; SARNA, 2006; 

BUTLER; DAY, 1998). 

Os mamíferos sintetizam melaninas através de tirosinases que catalisam a oxidação de 

monofenóis a o-diidroxifenois e posteriormente a o-quinonas (WAKAMATSU; ITO, 2002; 

PLONKA; GRABACKA, 2006). Os microrganismos normalmente sintetizam melaninas 
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através de fenoloxidases (como tirosinases, lacases ou catecolases) e/ou através da via da 

“polyketide syntase” (revisto por LANGFELDER et al., 2003; KROKEN et al., 2003; 

BUTLER; DAY, 1998). Os dois tipos mais comuns de melaninas em fungos são as DHN-

melaninas (denominação devida a um de seus intermediários metabólicos, o 1,8-

diidroxinaftaleno) e a dopa-melanina (denominação devida a um de seus precursores, a L-3,4-

diidroxifenilalanina). C. neoformans sintetiza melaninas através da via L-dopa-melanina, que 

é composta pela enzima lacase e por diversas proteínas acessórias (WALTON et al., 2005; 

WILLIAMSON et al., 1998; WILLIAMSON, 1997). 

As melaninas sintetizadas a partir da 3,4-diidroxifenilalanina (dopa) por fenoloxidases, 

denominadas eumelaninas, são normalmente pretas ou marrons. As melaninas amarelas ou 

vermelhas, chamadas feomelaninas, têm, além da dopa, a cisteína incorporada durante a sua 

biossíntese. As melaninas marrons sintetizadas por tirosinases a partir do ácido homogentísico 

são chamadas piomelaninas. As melaninas formadas a partir do acetato pela via da 

“polyketide syntase”, chamadas diidroxinaftaleno melaninas, são tipicamente pretas ou 

marrons (NOSANCHUK; CASADEVALL, 2006; PLONKA; GRABACKA, 2006). 

A lacase de C. neoformans faz parte de uma classe de multicobre oxidases que são 

primariamente proteínas extracelulares expressas em bactérias, fungos, plantas e insetos 

(NAKAMURA, GO, 2005). Dentre as supostas funções da enzima, estão a polimerização de 

lignanas (fenol) para a produção de lignina (polifenol) na parede celular de plantas e a 

decomposição da lignina por fungos decompositores ou fitopatogênicos (WATERMAN et al., 

2007; NAKAMURA; GO, 2005). Waterman et al. (2007) especularam que, no meio 

ambiente, C. neoformans utiliza a lacase para hidrolisar lignina, já que o fungo é comumente 

encontrado em ocos de árvores e em solos contendo detritos vegetais em decomposição. Isso 

explicaria a localização da enzima na parede celular, onde tem fácil acesso aos polímeros de 

lignina. Adicionalmente, a localização da lacase na parede, que é única em fungos, também 
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poderia ter evoluído por proteger a célula contra a fagocitose por predadores ambientais. A 

localização periférica da enzima também permite que, no hospedeiro animal, a lacase tenha 

acesso a substratos pequenos, como catecolaminas e metais, que são capazes de permear 

através dos poros da cápsula (ZHU; WILLIAMSON, 2004). 

Zhu et al. (2001) verificaram que a enzima está covalentemente ligada à parede 

celular, provavelmente por pontes dissulfeto ou tioéster. Linhagens de C. neoformans com 

mutações em genes necessários para a integridade da parede (como o gene para a quitina 

sintase) podem apresentar um extravasamento da lacase e, conseqüentemente, podem 

melanizar o meio extracelular, enquanto a melanização, na linhagem selvagem, está restrita à 

célula fúngica (WALTON et al., 2005). 

Em C. neoformans, existem dois genes parálogos, LAC1 e LAC2, que codificam para 

lacases (MISSALL et al., 2005). O gene LAC1, anteriormente chamado de CNLAC1, codifica 

para um polipeptídeo com 624 aminoácidos. O produto funcional é uma enzima glicosilada, 

contendo cobre, com 75 kDa e atividade de difenol oxidase. A enzima é capaz de oxidar 

diversos substratos difenólicos e diamínicos nas posições orto e meta, mas não grupamentos 

monofenólicos, como o fenol, a tiramina ou a tirosina (WILLIAMSON, 1994). 

 Os genes LAC1 e LAC2 possuem uma estrutura muito parecida entre os seus 14 éxons 

e possuem uma identidade de 76% nos nucleotídeos e de 72% nos aminoácidos codificados. 

Entretanto, a similaridade é muito menor em suas regiões promotoras, sugerindo a existência 

de diferenças entre a expressão e a regulação dos dois genes (MISSALL et al., 2005). Tendo 

L-dopa como substrato, tanto a lacase produzida por LAC1 como a produzida por LAC2 

contribuem para a produção de melaninas; entretanto, a análise funcional dos genes deixou 

claro que LAC1 é o principal responsável pela síntese (MISSALL et al., 2005). 

A regulação da expressão das lacases em C. neoformans é complexa e ocorre através 

de vias que respondem a múltiplos sinais (PUKKILA-WORLEY, 2005; HEUNG et al., 2005). 
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A síntese de lacase é induzida por diversos fatores ambientais, como cálcio, ferro e cobre, e 

reprimida por nutrientes, como glicose e nitrogênio, e por temperaturas elevadas (ZHU; 

WILLIAMSON, 2004). Ambos os genes são induzidos pela ausência de glicose; entretanto, o 

nível de transcrição basal de LAC2 é muito menor do que de LAC1 (PUKKILA-WORLEY et 

al., 2005). A regulação da expressão de LAC1 pela fonte de carbono apóia a hipótese de que a 

enzima é importante para a utilização da lignina como fonte de carbono no meio ambiente 

(PANEPINTO; WILLIAMSON, 2006). Zhang et al. (2006) verificaram que a proteína Ssa1 

de C. neoformans, que é homóloga a Hsp70, atua como um co-ativador transcricional da 

lacase em resposta à privação de glicose, ferro, cobre, cálcio e à temperatura. 

A enzima Lac1 localiza-se na parede celular, enquanto a enzima Lac2, aparentemente, 

localiza-se no citoplasma, entretanto sua localização pode ser alterada pela ausência da 

enzima Lac1 (MISSALL et al., 2005). 

Valderrama et al. (2003) sugerem que as lacases de Filobasidiela neoformans e de 

Aspergillus nidulans, por pertencem a um grupo evolutivo distinto do ramo principal das bona 

fide lacases, não são lacases verdadeiras, apesar de serem capazes de utilizar os substratos 

típicos do grupo. 

Walton et al. (2005) identificaram cinco novos genes envolvidos na biossíntese de 

melanina em C. neoformans. Esses genes codificam para homólogos da proteína 

transportadora de cobre Ccc2, da cobre-chaperona Atx1, da quitina sintase Chs3 do co-

ativador transcricional Mbf1 e da enzima remodeladora de cromatina Snf5. 

Em C. neoformans, a biossíntese de melanina por lacases requer a presença de 

substratos exógenos, já que o fungo é incapaz de sintetizar os precursores necessários à 

síntese. Esse é um caso raro, já que a maioria dos fungos melanogênicos produz o pigmento 

através de substratos endógenos (BUTLER; DAY, 1998). A lacase inicia a conversão de 

catecolaminas, como a dopamina, oxidando-a em o-quinona (DAQ). As DAQs, por serem 
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extremamente reativas, condensam-se, de maneira não enzimática, entre si e/ou com outros 

metabólitos, para formar a melanina (ZHU; WILLIAMSON, 2004). 

Wang e Casadevall (1994) acompanharam o crescimento e a melanização de C. 

neoformans (sorotipo D) em meio líquido, com e sem L-dopa, e verificaram que, em meio 

contendo L-dopa, a melanização aumentou com o tempo de crescimento. As curvas de 

crescimento e a viabilidade das células foram muito semelhantes para os dois tipos de meio. 

Wang et al. (1996) verificaram que a melanização de C. neoformans, em meio contendo 1 

mM de L-dopa, aumentou linearmente durante um período de 14 dias de crescimento e que a 

intensidade da melanização variou muito entre as diferentes linhagens estudadas. Em algumas 

situações, a melanina representou até 15% da massa seca das células (WANG et al., 1996). 

Como a síntese de melanina por C. neoformans requer substratos exógenos, o tipo do 

pigmento sintetizado varia, dependendo das características do substrato presente no meio 

(CASADEVALL et al., 2003). Pigmentos sintetizados a partir de o-difenóis com grupamentos 

hidroxilas nas posições 2,3- ou 3,4- são escuros e predominantemente associados à parede 

celular, enquanto pigmentos produzidos a partir de p-difenóis, com grupamentos hidroxilas 

nas posições 1,4- ou 2,5-, são solúveis e se difundem para o meio (CHASKES; TYNDALL, 

1975). Garcia-Rivera et al. (2005) observaram que as características do pigmento produzido 

por C. neoformans variaram dependendo do substrato utilizado (L-dopa, metil-dopa, 

epinefrina e norepinefrina) e que nem todos os pigmentos produzidos apresentaram as 

características necessárias para serem considerados melaninas. Curiosamente, Eisenman et al. 

(2005) observaram que melaninas sintetizadas por C. neoformans a partir de diferentes 

substratos possuem estrutura semelhante. Mesmo na presença de substratos apropriados, a 

biossíntese de melaninas ou de pigmentos semelhantes a melaninas é dependente da fonte de 

nitrogênio. As melhores fontes para a melanização são a glutamina, a glicina e a asparagina 

(CHASKES; TYNDALL, 1975). 
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Melaninas isoladas de C. neoformans retêm a forma das células, resultando em esferas 

ocas chamadas de “fantasmas de melaninas” (WANG et al., 1996). Estudos de microscopia de 

força atômica e de microscopia eletrônica de transmissão mostraram que essas estruturas são 

constituídas por grânulos discretos de melanina, com diâmetro de aproximadamente 40-130 

nm, distribuídos em múltiplas camadas concêntricas na parede celular (EISENMAN et al., 

2005). A espessura da camada, aparentemente, depende da idade da célula. A RNM-

crioporometria revelou que os “fantasmas de melanina” possuem poros com diâmetros entre 1 

e 4 nm e poros, em número menor, localizados mais internamente, com diâmetro de 

aproximadamente 30 nm. O diâmetro do poro diminuiu com o aumento da idade das células 

(EISENMAN et al., 2005). Estudos de exclusão molecular conduzidos por Jacobson e Ikeda 

(2005) mostraram que células melanizadas são menos porosas do que as células não 

melanizadas e que o tamanho máximo dos poros é de 4 e de 10,4 nm nas células melanizadas 

e não melanizadas, respectivamente. 

Os substratos utilizados pelo fungo para sintetizar pigmentos podem estar presentes no 

hospedeiro animal (WILLIAMSON et al., 1998; TIAN et al., 2003), na matéria orgânica que 

serve como substrato para o desenvolvimento do fungo ou podem ser sintetizados por 

microrganismos, como bactérias, que compartilham o mesmo nicho ecológico com C. 

neoformans. Frases et al. (2007) observaram que linhagens de todos os sorotipos de C. 

nefomans são capazes de produzir melanina utilizando o ácido homogentísico (precursor da 

síntese de melanina em bactéria), sugerindo uma nova fonte de substrato para a melanização 

do fungo no meio ambiente. A produção de dopamina por Klebsiella aerogenes permitiu a 

melanização de C. neoformans quando os dois microrganismos cresceram juntos em meio de 

cultura (FRASES et al. 2006). Com base nessas observações, é possível especular que, no 

meio ambiente, outras espécies de microrganismos também forneçam substratos para a 

melanização do fungo. 
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Mesmo sendo um melanogênico facultativo, existem evidências de que C. neoformans 

encontra-se melanizado no meio ambiente. Estruturas semelhantes aos “fantasmas de 

melanina” obtidos de células melanizadas de Cryptococcus foram isoladas de excretas de 

pombos contaminadas com o fungo (NOSANCHUK et al., 1999). 

As propriedades fotoprotetora e antioxidante das melaninas são, provavelmente, as 

principais responsáveis pelas diversas funções biológicas postuladas para esse grupo de 

pigmentos (MEREDITH; SARNA, 2006; GONÇALVES; POMBEIRO-SPONCHIADO, 

2005; BUTLER; DAY, 1998). Diversas funções têm sido atribuídas às melaninas produzidas 

por fungos e, de maneira geral, baseiam-se nas propriedades físico-químicas da molécula. 

Entretanto, é difícil avaliar qual dessas funções é realmente relevante para a existência 

saprofítica do fungo sem um conhecimento profundo da sua biologia e ecologia (BUTLER; 

DAY, 1998). 

A produção de melaninas e de uma cápsula de polissacarídeos e a capacidade de se 

desenvolver à temperatura de 37°C são os fatores de patogenicidade mais bem estudados em 

C. neoformans (MAXSON et al., 2007; WALTON et al., 2005; NOSANCHUK; 

CASADEVALL, 2003; CASADEVALL et al., 2000; WILLIAMSON, 1997). Apesar de ser 

um importante fator de virulência, é muito provável que a melanização tenha sido selecionada 

por conferir ao fungo proteção contra fatores ambientais bióticos e abióticos (revisto por 

NOSANCHUK; CASADEVALL, 2006; STEENBERGEN; CASADEVALL, 2003). A 

melanização aumenta a sobrevivência de C. neoformans após o fungo ser fagocitado ou 

ingerido por predadores, como amebas (STEENBERGEN et al., 2001) ou nematóides 

(MYLONAKIS et al., 2002). Células efetoras do sistema imune, como os macrófagos, 

utilizam espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio para inativar as células dos 

microrganismos fagocitados. Células melanizadas de C. neoformans são mais tolerantes a 

espécies reativas de nitrogênio e de oxigênio do que células não melanizadas (WANG et al., 
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1995; WANG; CASADEVALL, 1994; JACOBSON; TINELL, 1993). A melanização 

também reduziu a sensibilidade do fungo a antifúngicos, como a anfotericina B, caspofungina 

e fluconazol (IKEDA et al., 2003; van DUIN et al., 2002). 

Células melanizadas foram mais resistentes do que células não melanizadas às enzimas 

capazes de degradar a parede celular (ROSAS; CASADEVALL, 2001). Enzimas capazes de 

hidrolisar componentes da parede do fungo são produzidas tanto por predadores ambientais 

como por antibiontes. 

A melanização protegeu C. neoformans contra o frio e ao calor. Células melanizadas 

de C. neoformans foram mais tolerantes ao calor do que células não melanizadas da mesma 

idade. Células melanizadas, no início da fase estacionária, foram mais tolerantes ao frio do 

que células não melanizadas. Entretanto, células melanizadas provenientes da fase 

estacionária tardia foram mais sensíveis ao frio do que as células não melanizadas da mesma 

idade (ROSAS; CASADEVALL, 1997). 

A capacidade que as eumelaninas têm de se ligar a diversos íons metálicos é uma de 

suas principais características (revisto por MEREDITH; SARNA, 2006). Melaninas 

produzidas por fungos ligam-se a metais pesados (e tóxicos, dependendo da concentração), 

como níquel, cobre, zinco, cádmio e chumbo, comumente encontrados no meio ambiente 

(FOGARTY; TOBIN, 1996). Células melanizadas de C. neoformans foram mais tolerantes ao 

nitrato de prata devido à ação quelante das melaninas (GARCIA-RIVERA; CASADEVALL, 

2001). 

As dopa melaninas (eumelaninas) são capazes de converter a energia proveniente da 

absorção das radiações visível, UV e infravermelha em calor. No caso de excitação da 

melanina pela UV, mais de 99,9% de todos os fótons absorvidos tem a sua energia dissipada 

através de mecanismos não radiativos, o que é uma propriedade extremamente interessante 

para um fotoprotetor. Dessa forma, as melaninas protegem as células contra os efeitos 
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danosos da radiação solar, convertendo rapidamente a energia dos fótons absorvidos em calor 

através de alterações vibracionais e rotacionais da molécula, sem que ela tenha tempo de 

participar de processos fotoquímicos (MEREDITH; SARNA, 2006). 

Células melanizadas de C. neoformans são mais tolerantes à radiação UVC do que 

células não melanizadas (WANG e CASADEVALL, 1994; FRASES et al., 2007). Apesar de 

a melanização ser freqüentemente apontada como capaz de aumentar a tolerância de C. 

neoformans à radiação solar (GÓMEZ; NOSANCHUK, 2003), nenhum estudo conduzido 

com distribuições espectrais encontradas no meio ambiente foi feito para confirmar essa 

hipótese. Neste estudo, nós utilizamos doses e uma irradiância de UVB encontradas pelo 

fungo no meio ambiente para: (1) estimar a variabilidade na tolerância à radiação UVB de 

células melanizadas e de células não melanizadas entre linhagens de C. neoformans e entre 

linhagens de C. laurentii e (2) para determinar a importância relativa da melanização na 

tolerância à radiação UVB nessas duas espécies. 
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2. Justificativa e Relevância 

 

A radiação solar é freqüentemente apontada como um dos principais - se não o 

principal - fatores ambientais capazes de controlar o tamanho das populações e de limitar a 

dispersão de muitas espécies de fungo no meio ambiente. A pressão seletiva exercida pela 

radiação solar fez com que os seres vivos adquirissem, durante a evolução, uma série de 

mecanismos capazes de conferir proteção contra os efeitos danosos da radiação. A 

determinação dos efeitos da radiação UV sobre etapas específicas do ciclo de vida e a 

identificação dos fatores genéticos e ambientais capazes de influenciar na tolerância à 

radiação UV de uma determinada espécie de fungo fornecem subsídios importantes para o 

melhor entendimento de sua biologia. 
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3. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos deste trabalho foram: 

1- Estimar a variabilidade na tolerância à radiação UVB (tanto de células melanizadas como 

de células não melanizadas) entre linhagens de C. neoformans e entre linhagens de C. 

laurentii. 

 

2- Estimar o efeito do tempo de crescimento em meio indutor e em meio não indutor da 

melanização na tolerância à radiação UVB. 

 

3- Estimar a diferença na tolerância à radiação UVB entre células melanizadas e não 

melanizadas de C. neoformans e de C. laurentii. 

 

4- Estimar o efeito do meio de cultura (líquido ou sólido) na tolerância à radiação UVB em 

C. neoformans e em C. laurentii. 

 

5- Estabelecer uma metodologia alternativa à metodologia baseada na determinação das 

UFCs para avaliar a sensibilidade à radiação UVB em Cryptococcus. 
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4-Materiais e Métodos 

 

4.1-Linhagens de C. neoformans e C. laurentii 

 

A linhagem de C. neoformans var. neoformans 968 (sorotipo D) foi gentilmente 

cedida pela Profa. Dra. Cláudia Maria Leite Maffei, do Departamento de Biologia 

Celular Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, da Universidade de São Paulo (USP); a linhagem de C. neoformans var. 

neoformans ATCC 28957 (sorotipo D) e a linhagem de C. neoformans var. grubii 

ATCC 90112 (sorotipo A) foram obtidas da American Type Culture Collection (ATCC, 

Manassas, VA); a linhagem de C. neoformans CRN 20 e as quatro linhagens de C. 

laurentii (CRN 6, CRN 9, CRN 10, CRN 21) foram isoladas por Reginaldo dos Santos 

Pedroso, entre agosto de 2002 e julho de 2003, de excreta de pombo (PEDROSO, 

2004). A origem geográfica e o substrato do qual as linhagens foram isoladas são 

mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Origem geográfica e substrato no qual as linhagens de C. neoformans e C. laurentii 
foram isoladas. 
 

Isolado Espécie Hospedeiro/Substrato Origem geográfica 

CRN 6 C. laurentii Excreta de pombo Ribeirão Preto, SP, Brasil 

CRN 9 C. laurentii Excreta de pombo Ribeirão Preto, SP, Brasil 

CRN 10 C. laurentii Excreta de pombo Ribeirão Preto, SP, Brasil 

CRN 21 C. laurentii Excreta de pombo Ribeirão Preto, SP, Brasil 

CRN 20 C. neoformans Excreta de pombo Ribeirão Preto, SP, Brasil 

ATCC 28957 C. neoformans var. 

neoformans 

 

Lesão óssea 

 

Não conhecida 

ATCC 90112 C. neoformans var. 

grubii 

Líquido cerebroespinhal  

Pensilvânia, EUA 

968 C. neoformans var. 

neoformans 

 

Líquido cerebroespinhal 

 

Ribeirão Preto, SP, Brasil 

 

 

4.2-Meio não indutor e indutor da melanização 

 

O meio líquido não indutor (MLNI) da melanização é composto por 5 g L-1 de 

glicose (Vetec, RJ, Brazil), 4 g L-1 de KH2PO4 (Labsynth, SP, Brazil), 2,5 g L-1 de 

MgSO4.7H2O (Labynth, SP, Brazil), 1 g L-1 de L-asparagina monoidratada (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO, EUA), 1 g L-1 de glicina (Sigma), 1 g L-1 de glutamina 

(Sigma) e 0,1 g L-1 de tiamina (Sigma). O meio líquido indutor (MLI) foi preparado 

adicionando-se 1 g L-1 de L-3,4 diidroxifenilalanina (Sigma) ao MLNI. O meio sólido 

não indutor (MSNI) e o meio sólido indutor (MSI) foram preparados adicionando-se 20 

g L-1 de ágar (Difco Laboratories, Detrot, MI, EUA) ao MLNI e ao MLI. 
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4.3-Câmara de irradiação, lâmpadas e filtro 

 

As exposições à radiação UVB foram conduzidas a 28±1ºC, em câmara com 

circulação interna de ar (Nova Ética, SP, Brasil). A radiação UVB foi fornecida por 

duas lâmpadas fluorescentes TL-20W/12 RS (Phillips, Eindhoven, Holanda), com pico 

de emissão em 313 nm. Para a obtenção de um nível estável de emissão ao longo dos 

experimentos, as lâmpadas foram envelhecidas por 100 h antes de serem utilizadas. 

Durante as exposições, o material irradiado foi coberto com um filme de diacetato de 

celulose com 0,13 mm de espessura (JCS Industries, Le Mirada, CA, EUA), que 

bloqueia radiações com comprimentos de onda menores do que 290 nm. O filtro 

permitiu a passagem da maior parte das radiações UVA e UVB, mas filtrou a radiação 

UVC (<280 nm) e a radiação UVB com comprimentos de onda menores que 290 nm. A 

irradiância espectral (Figura 1) foi medida em incrementos de 1 nm, com um 

espectroradiômetro com duplo monocromador (Optronic Model 742, Orlando, FL), 

como descrito por BRAGA et al (2001a,b). O espectroradiômetro foi calibrado com 

uma lâmpada padrão de 1-kW de tungstênio-alogênio, certificada pelo “National 

Institute of Standards and Technology”. O espectro de ação de dano no DNA 

(dimerização de pirimidinas), desenvolvido por Quaite et al (1997) e normalizado para a 

unidade a 300 nm, foi utilizado para calcular a irradiância da UVB, como descrito e 

discutido anteriormente (BRAGA et al., 2002). 
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Figura 1. Irradiância espectral das lâmpadas filtrada com diacetato de celulose. 
 

 

4.4-Obtenção de células melanizadas e não melanizadas em meio líquido 

 

As linhagens de C. neoformans e C. laurentii foram crescidas em meio batata 

dextrose ágar (PDA) (Acumedia Manufacturers, Inc. Lansing, MI, EUA), a 28°C, por 

dois dias. Células provenientes de colônias isoladas foram crescidas em tubos de 

polipropileno com fundo cônico de 50 mL (TPP, Suíça), com as tampas frouxamente 

atarraxadas, contendo 21 mL de meio líquido indutor e não indutor da melanização, a 

30ºC, com agitação de 200 rpm, no escuro. As oito linhagens foram crescidas por 2 e 4 

dias e, a fim de avaliar o efeito de períodos maiores de crescimento (e de melanização) 

na tolerância à radiação, 2 linhagens de C. neoformans (ATCC 90112 e ATCC 28957) e 

2 linhagens de C. laurentii (CRN 6 e CRN 9) foram crescidas por até 8 dias. A 

concentração inicial de células no meio de cultura foi aproximadamente 105 células mL-

1 para todas as linhagens. Após o crescimento, os tubos foram centrifugados a 1.100 g 

por 15 min, as células foram lavadas e ressuspensas em solução fisiológica e a 

concentração foi ajustada para 104 células mL-1. 
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4.5-Obtenção de células melanizadas e não melanizadas em meio sólido 

 

As linhagens de C. neoformans e C. laurentii foram crescidas em 7 mL de meio 

sólido indutor e em meio sólido não indutor da melanização, em placas de Petri (60 × 15 

mm), a 28°C, por 2 e 4 dias, tanto no escuro, como com fotoperíodos de 12:12 h 

(escuro:claro). A iluminação foi fornecida por duas lâmpadas fluorescentes Daylight 

Plus F30W/155-T8 (Sylvania, Germany). Após o crescimento, as células foram 

suspensas em solução fisiológica e a concentração foi ajustada para 104 células mL-1. 

 

4.6-Avaliação quantitativa da suscetibilidade à radiação UVB das células 

melanizadas e não melanizadas de C. neoformans e C. laurentii 

 

As células (100 µl, 104 células mL-1) foram espalhadas na superfície de 23 mL de 

PDA em placas de Petri (90 × 15 mm) e imediatamente expostas à irradiância de 1.000 

mW m-2 de UV (irradiância calculada) por 30, 60 e 120 min. A dose total fornecida ao 

final das exposições foi de 1,8, 3,6 e 7,2 kJ m-2, respectivamente. Em cada experimento, 

foram irradiadas quatro placas-réplica por período de exposição e quatro placas-controle 

foram protegidas da radiação por papel alumínio no interior da câmara. Após a 

exposição, as placas foram mantidas no escuro a 24°C. A contagem do número de 

colônias em cada placa foi iniciada após 24 h e a sobrevivência relativa percentual 

(número de colônias nas placas expostas à radiação UVB em relação ao número de 

colônias nas placas-controle não expostas) foi estimada como descrito anteriormente 

(BRAGA et al 2001). Em suma, a sobrevivência relativa (%) = (Mt/Mc) × 100, sendo Mt 
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a média do número de colônias das quatro replicatas expostas à radiação pelo período de 

tempo t e Mc a média do número de colônias das quatro placas-controle. 

 

4.7-Delineamento experimental e análise estatística 

 

Devido à limitação de espaço no interior da câmara de irradiação, foram 

expostas duas linhagens de cada vez. Para cada par de linhagens, foram feitos três 

experimentos independentes. Não houve necessidade de nenhum tipo de transformação 

dos dados para a análise estatística. Para analisar a influência das variáveis [linhagens, 

meio de crescimento (sem e com L-dopa), período de crescimento (2, 4, 6 e 8 dias) e 

período de exposição à radiação UVB (30 e 60 min)] na tolerância à radiação, foi 

utilizado um modelo linear de efeitos fixos. As comparações das médias foram feitas 

através do teste t. Todas as análises computacionais foram feitas com a utilização do 

aplicativo PROC MIXED do programa SAS/STAT versão 9.0. 

 

4.8-Avaliação semiquantitativa em microplacas da suscetibilidade à radiação UVB 

das células melanizadas e não melanizadas de C. neoformans e C. laurentii 

 

Para verificar a possibilidade de estimar o efeito da radiação UVB na 

sobrevivência de células de C. neoformans e de C. laurentii através de uma metodologia 

menos trabalhosa do que a baseada na contagem das UFCs e possível de ser 

parcialmente automatizada, foram conduzidos experimentos em microplacas de 96 

poços, com a linhagem ATCC 90112 de C. neoformans e com a linhagem CRN 6 de C. 

laurentii. 
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Cem microlitros de suspensão contendo 2 × 103 células mL-1 foram colocados 

nos poços de microplacas (96 poços, fundo plano, TPP, Suíça). As suspensões de 

células melanizadas e não melanizadas foram expostas à irradiância de 1.000 mW m-2 

por 0, 90, 120, 150, 180 e 210 min. As doses totais fornecidas ao final de cada período 

de exposição foram, respectivamente, 0,0; 5,4; 7,2; 9,0; 10,8 e 12,6 kJ m-2. Após as 

exposições, foram adicionados 100 µl de Potato Dextrose Broth, (PDB) (DIFCO) em 

cada poço e as placas foram incubadas, a 28ºC, no escuro. O crescimento nos diferentes 

tratamentos foi avaliado visualmente após 24 e 48 h. Foram atribuídos valores 

empíricos para crescimento intenso (+++), para crescimento reduzido (++), para 

crescimento mínimo (+) e para ausência de crescimento (0). Foram realizados três 

experimentos independentes. Os resultados foram comparados com os obtidos nos 

experimentos baseados na contagem das UFCs. 
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5-Resultados 

 

5.1-Crescimento e melanização em meio líquido e em meio sólido com e sem L-dopa 

 

Todas as linhagens de C. neoformans e de C. laurentii apresentaram curvas de 

crescimento semelhantes, tanto no meio líquido indutor (com L-dopa), como no meio líquido 

não indutor (sem L-dopa). As linhagens, em ambos os meios, atingiram o início da fase 

estacionária após dois dias de desenvolvimento. A viabilidade das células de todas as 

linhagens manteve-se inalterada ao longo do desenvolvimento e não foram observadas 

diferenças significativas entre a viabilidade das células melanizadas e não melanizadas (dados 

não mostrados). Embora não tenha sido feita nenhuma análise quantitativa dos pigmentos 

produzidos pelas diferentes linhagens, foi possível perceber, visualmente, que a intensidade 

da melanização aumentou com o tempo de desenvolvimento (Figura 2) e variou muito entre 

as linhagens de ambas as espécies (Figura 3). 
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Figura 2. Melanização das linhagens ATCC 90112 e 28957 de C. neoformans e CRN 6 e CRN 9 de C. 
laurentii, crescidas em meio líquido não indutor (esquerda) e indutor (direita), por 4 (A e C) e 8 (B e 
D) dias. Ao final do crescimento, as células foram centrifugadas, lavadas e ressuspensas em solução 
salina e a concentração foi ajustada para aproximadamente 106 células mL-1. 
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Figura 3. Melanização das linhagens de C. laurentii e de C. neoformans, crescidas em meio 
líquido não indutor (esquerda) e indutor (direita), por 4 dias. Ao final do crescimento, as células 
foram centrifugadas, lavadas e ressuspensas em solução salina e a concentração foi ajustada 
para aproximadamente 106 células mL-1. 
 

Resultados semelhantes aos observados em meio líquido foram obtidos quando 

as linhagens cresceram em meio sólido com e sem L-dopa. Todas as linhagens 

melanizaram no meio indutor e a intensidade da melanização aumentou com o aumento 

do tempo de crescimento. Uma característica marcante de todas as linhagens de C. 

laurentii foi a melanização do meio na redondeza das colônias (Figura 4). 
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Figura 4. Melanização das linhagens CRN 6 (A) e CRN 9 (B) de C. laurentii e ATCC 90112 
(C) e 28957 (D) de C. neoformans, crescidas em meio sólido não indutor (esquerda) e indutor 
(direita), por 4 dias. 
 

 

5.2-Suscetibilidade à radiação UVB das células melanizadas e não melanizadas de 

C. neoformans e C. laurentii crescidas em meio líquido 

 

O efeito das exposições à irradiância de 1.000 mW m-2 na sobrevivência das 

células das quatro linhagens de C. neoformans e das quatro linhagens de C. laurentii é 

mostrado na Figura 5. As células foram crescidas em meio líquido indutor e não indutor 

por 2 e 4 dias. 
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Figura 5. Sobrevivência relativa (%) das células melanizadas e não melanizadas de 
Cryptococcus neoformans e de Cryptococcus laurentii crescidas em meio líquido indutor e não 
indutor (2 e 4 dias) e expostas à radiação UVB (30 e 60 min). (A) Células com dois dias de 
crescimento, expostas por 30 min à radiação UVB; (B) células com dois dias de crescimento, 
expostas por 60 min; (C) células com quatro dias de crescimento, expostas por 30 min; (D) 
células com quatro dias de crescimento, expostas por 60 min. A sobrevivência relativa foi 
estimada em relação aos controles não expostos à radiação. Cada valor representa a média de 
três experimentos independentes e a barra indica o desvio-padrão da média. 
 

 

Diferença na tolerância entre as linhagens. Foi observada uma diferença significativa 

na sobrevivência, tanto das células melanizadas como das células não melanizadas, 

entre as linhagens, após as exposições à radiação UVB (P<0.0001, para todos os casos). 

A variabilidade na tolerância foi maior entre as linhagens de C. neoformans do que 

entre as linhagens de C. laurentii. 

A comparação da tolerância entre as espécies mostrou que tanto as células 

melanizadas como as células não melanizadas de C. neoformans foram mais sensíveis à 

radiação UVB do que as células de C. laurentii, em todas as situações (2 e 4 dias de 
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crescimento e 30 e 60 min de exposição) (P<0,0001 para todos os casos). A diferença 

na sensibilidade à radiação UVB entre as duas espécies foi ressaltada nas exposições 

por 60 min (Figuras 5B e 5D). 

Efeito do tempo de exposição à radiação UVB. Houve um efeito significativo do tempo 

de exposição à radiação (30 ou 60 min) na sobrevivência (P<0,001) e esse efeito foi 

maior nas linhagens de C. neoformans (comparação das figuras 5A com 5B e 5C com 

5D). Sessenta minutos de exposição à radiação foram suficientes para reduzir a 

sobrevivência de três das quatro linhagens de C. neoformans avaliadas a menos de 10%, 

enquanto a sobrevivência das quatro linhagens de C. laurentii manteve-se acima de 

50%. (Figura 5D). 

Efeito do tempo de crescimento em meio não indutor e indutor. Não foram observadas 

diferenças significativas na tolerância à radiação UVB entre as células crescidas em 

meio líquido indutor por dois e quatro dias. A única exceção foi a linhagem ATCC 

28957, cujas células melanizadas com 4 dias foram menos tolerantes do que as células 

melanizadas com 2 dias (P=0,0009) (comparação da Figura 5B com 5D e Figura 6A). 

Para a maioria das linhagens, também não foram observadas diferenças 

significativas na tolerância à radiação UVB entre as células crescidas em meio líquido 

não indutor por dois e quatro dias. Entretanto, as células não melanizadas, com 4 dias, 

das linhagens CRN10, CRN20 e ATCC 90112 foram mais sensíveis à exposição por 60 

min do que as células não melanizadas com dois dias. (P=0,006, P=0,008 e P=0,00001, 

respectivamente) (comparação da Figura 5B com a Figura 5D). 

A avaliação da influência do tempo de crescimento em meio indutor e não 

indutor na tolerância à radiação UVB foi estendida para duas linhagens de C. 

neoformans (ATCC 90112 e 28957) e duas linhagens de C. laurentii (CRN 6 e CRN 9), 

que foram crescidas por até 8 dias (Figura 6). A linhagem ATCC 90112 apresentou uma 
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redução acentuada na tolerância das células não melanizadas e um aumento gradativo na 

tolerância das células melanizadas a partir do segundo dia de crescimento. A tolerância 

das células melanizadas foi maior do que a tolerância das células não melanizadas a 

partir do 4º dia (Figura 5A). O comportamento da linhagem ATCC 28957 foi menos 

regular. Apenas nas células com dois dias de crescimento a tolerância das células 

melanizadas foi significativamente maior do que a tolerância das células não 

melanizadas (Figura 6B). 

Tanto as células melanizadas como as células não melanizadas das duas 

linhagens de C. laurentii, apresentaram pouca variação na tolerância à radiação UVB ao 

longo do crescimento. Em nenhuma das linhagens foram observadas diferenças 

significativas entre a tolerância das células melanizadas e não melanizadas expostas à 

radiação UVB por 60 min (Figuras 6C e 5D). Resultados semelhantes foram observados 

nas exposições à radiação UVB por 120 min (Fig. 7), embora, neste caso, tenha ficado 

evidente a redução na tolerância, tanto das células melanizadas como das não 

melanizadas, após dois dias de crescimento. 
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Figura 6. Sobrevivência relativa (%) de células melanizadas e não melanizadas das linhagens 
ATCC 90112 e 28957 de Cryptococcus neoformans e das linhagens CRN 6 e CRN 9 de 
Cryptococcus laurentii, crescidas em meio líquido indutor e não indutor da melanização por 
períodos de 2 a 8 dias e expostas à radiação UVB por 60 min. A sobrevivência relativa foi 
estimada em relação aos controles não expostos à radiação. Cada valor representa a média de 
três experimentos independentes e a barra indica o desvio-padrão da média. As letras indicam 
a significância da comparação entre médias de diferentes tempos de crescimento e * indica a 
significância da comparação das médias entre as células melanizadas e não melanizadas 
dentro de cada tempo. Em ambos os casos, P<0,05. 
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Figura 7. Sobrevivência relativa (%) de células melanizadas e não melanizadas da linhagem 
CRN 9 de Cryptococcus laurentii, crescida em meio líquido indutor e não indutor da 
melanização por períodos de 2 a 8 dias e expostas à radiação UVB por 120 min. A 
sobrevivência relativa foi estimada em relação aos controles não expostos à radiação. Cada 
valor representa a média de três experimentos independentes e a barra indica o desvio-padrão da 
média. As letras indicam a significância da comparação entre médias de diferentes tempos de 
crescimento e * indica a significância da comparação das médias entre as células melanizadas e 
não melanizadas dentro de cada tempo. Em ambos os casos, P<0,005. 
 

 

O efeito das exposições à radiação UVB (30 a 120 min) na sobrevivência e no 

desenvolvimento das células sobreviventes das linhagens ATCC 90112 e 28957 de C. 

neoformans e das linhagens CRN 6 e CRN 9 de C. laurentii é mostrado nas Figuras 8A 

e 8B. A correspondência dos resultados com os dados quantitativos apresentados nas 

Figuras 6 e 7 é evidente. 
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Figura 8A. Efeito de exposições à radiação UVB em células da linhagem ATCC 90112 de C. 
neoformans (A: não melanizada e B: melanizada) e CRN 6 de C. laurentii (C: não melanizada e 
D: melanizada), crescidas por períodos de 2 a 8 dias em meio não indutor e indutor da 
melanização. As células (10 µL, com concentração variando entre 106 e 103 células mL-1) foram 
expostas à irradiância de 1.000 mW m-2 por períodos de 30 até 120 min. Após as exposições, as 
placas foram incubadas, no escuro, a 28°C por 48 h. 
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Figura 8B. Efeito de exposições à radiação UVB em células da linhagem ATCC 28957 de C. 
neoformans (A: não melanizada e B: melanizada) e CRN 9 de C. laurentii (C: não melanizada e 
D: melanizada), crescidas por períodos de 4 a 8 dias em meio não indutor e indutor da 
melanização. As células (10 µL, com concentração variando entre 106 e 103 células mL-1) foram 
expostas à irradiância de 1.000 mW m-2 por períodos de 30 até 120 min. Após as exposições, as 
placas foram incubadas, no escuro, a 28°C por 48 h. 
 

 

Colônias originadas das células que sobreviveram à exposição à radiação UVB 

apresentaram uma grande heterogeneidade morfológica e um marcante atraso no 

desenvolvimento em relação às colônias originadas por células não expostas à radiação. 

A Figura 9 mostra colônias, com 48 h, das linhagens de C. neoformans ATCC 90112 e 

de C laurentii CRN 6, provenientes de células que sobreviveram a exposições de 30 e 

de 60 min à radiação UVB. 
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Figura 9. Efeito da exposição das células à irradiância de 1.000 mW m-2 no desenvolvimento 
das colônias das linhagens ATCC 90112 de C. neoformans e CRN 6 de C. laurentii. A e D: 
colônias, com 48 h, das linhagens ATCC 90112 e CRN 6, respectivamente, originadas de 
células não expostas à radiação. B e E: colônias, com 48 h, originadas de células expostas à 
radiação por 30 min. C e F: colônias, com 48 h, originadas de células expostas à radiação por 
60 min. Barra = 0,5 cm. 
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5.3-Suscetibilidade à radiação UVB das células não melanizadas e melanizadas de 

C. neoformans e C. laurentii crescidas em meio sólido 

 

 A tolerância à radiação UVB das células melanizadas e não melanizadas das 

linhagens ATCC 90112 de C. neoformans e CRN 6 de C. laurentii, provenientes de 

colônias crescidas em meio sólido indutor e não indutor da melanização, é mostrada na 

Figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Sobrevivência relativa (%) das células melanizadas e não melanizadas das 
linhagens CRN 6 de C. laurentii e ATCC 90112 de C. neoformans, crescidas em meio 
sólido indutor e não indutor da melanização. (A) Células com dois dias de crescimento, 
expostas por 30 min à radiação UVB; (B) células com dois dias de crescimento, expostas 
por 60 min; (C) células com quatro dias de crescimento, expostas por 30 min; (D) células 
com quatro dias de crescimento, expostas por 60 min. A sobrevivência relativa foi estimada 
em relação a controles não expostos à radiação. Cada valor representa a média de três 
experimentos independentes e a barra indica o desvio-padrão.  
 



_________________________________________________________________________Resultados 38

Os resultados obtidos nas exposições das células crescidas em meio sólido foram 

muito semelhantes aos obtidos com as células crescidas em meio líquido (P=0,294). A 

tolerância à radiação UVB da linhagem de C. laurentii CRN 6 foi significativamente 

maior do que a tolerância da linhagem de C. neoformans ATCC 90112 (P<0,0001). Não 

foram observadas diferenças significativas entre a tolerância das células crescidas por 2 

dias e a tolerância das células crescidas por 4 dias (P=0,4466). Também não foram 

observadas diferenças significativas entre a tolerância das células não melanizadas e a 

tolerância das células melanizadas (P=0,5472). 

 

5.4-Avaliação semiquantitativa da suscetibilidade à radiação UVB das células 

melanizadas e não melanizadas de C. neoformans e C. laurentii 

 

Os resultados dos experimentos para avaliar a sensibilidade de células 

melanizadas e não melanizadas, realizados em microplacas, foram coincidentes com os 

resultados dos experimentos baseados na contagem das UFCs. O crescimento (avaliado 

após 24 h e após 48 h) das linhagens ATCC 90112 de C. neoformans e CRN 6 de C. 

laurentii, após as células terem sido expostas à radiação UVB (0 a 210 min), é mostrado 

nas Tabelas 2 e 3. A linhagem ATCC 90112 de C. neoformans foi mais sensível às 

exposições à radiação UVB do que a linhagem CRN 6 de C. laurentii. Para ambas as 

linhagens e para ambos os tipos de células (melanizadas e não melanizadas), a inibição 

do desenvolvimento foi diretamente proporcional ao tempo de exposição à radiação 

UVB. Em nenhuma das linhagens foram observadas diferenças evidentes na 

sensibilidade à radiação UVB entre as células melanizadas e não melanizadas. 

 



 

 

 

Tabela 2. Crescimento, após 24 h, em microplacas, de células melanizadas (2 e 4 dias de crescimento em meio indutor) e não melanizadas (2 e 4 
dias de crescimento em meio não indutor) das linhagens ATCC 90112 de C. neoformans e CRN 6 de C. laurentii, após exposição à radiação 
UVB. Crescimento intenso (+++), crescimento reduzido (++), crescimento mínimo (+), e ausência de crescimento (0). Após a exposição, as placas 
foram incubadas, no escuro, a 28˚C. Os resultados são representativos de três experimentos independentes. 

  Crescimento avaliado 24 h após o final da exposição 

Linhagens Tempo de exposição à radiação UVB (min) 

  0 90 120 150 180 210 

CRN 6 melanizada (2 dias, em meio indutor) + + + + + + + + + + + + + 

CRN 6 não melanizada (2 dias, em meio não indutor) + + + + + + + + + + + + + 

ATCC 90112 melanizada (2 dias, em meio indutor) + + + + 0 0 0 0 

ATCC 90112 não melanizada (2 dias, em meio não indutor) + + + 0 0 0 0 0 

CRN 6 melanizada (4 dias, em meio indutor) + + + + + + + + + + + + + + + + + 

CRN 6 não melanizada (4 dias, em meio não indutor) + + + + + + + + + + + + + + + 

ATCC 90112 melanizada (4 dias, em meio indutor) + + + + + 0 0 0 0 

ATCC 90112 não melanizada (4 dias, em meio não indutor) + + + + + 0 0 0 0 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 3. Crescimento após 48 h, em microplacas, de células melanizadas (2 e 4 dias de crescimento em meio indutor) e não melanizadas (2 e 4 
dias de crescimento, em meio não indutor) das linhagens ATCC 90112 de C. neoformans e CRN 6 de C. laurentii, após exposição à radiação 
UVB. Crescimento intenso (+++), crescimento reduzido (++), crescimento mínimo (+), e ausência de crescimento (0). Após a exposição, as placas 
foram incubadas, no escuro, a 28˚C. Os resultados são representativos de três experimentos independentes. 

  Crescimento avaliado 48 h após o final da exposição 

Linhagens Tempo de exposição à radiação UVB (min) 

  0 90 120 150 180 210 

CRN 6 melanizada (2 dias, em meio indutor) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

CRN 6 não melanizada (2 dias, em meio não indutor) + + + + + + + + + + + + + + + + 

ATCC 90112 melanizada (2 dias, em meio indutor) + + + + + + + + + 0 0 

ATCC 90112 não melanizada (2 dias, em meio não indutor) + + + + + + + + + 0 0 

CRN 6 melanizada (4 dias, em meio indutor) + + + + + + + + + + + + + + + + 

CRN 6 não melanizada (4 dias, em meio não indutor) + + + + + + + + + + + + + + + + 

ATCC 90112 melanizada (4 dias, em meio indutor) + + + + + + + + + + 0 0 

ATCC 90112 não melanizada (4 dias, em meio não indutor) + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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6-Discussão 

 

A radiação solar é um dos principais fatores capazes de controlar as populações de 

fungos, limitando a sobrevivência e a dispersão de espécies patogênicas no meio ambiente 

(BRAGA et al., 2006). A produção de melaninas e de pigmentos semelhantes às melaninas é 

capaz de aumentar a tolerância de C. neoformans à radiação UVC (FRASES et al., 

2007;WANG; CASADEVALL, 1994) e a diversos fatores ambientais, bióticos e abióticos 

(STEENBERGEN; CASADEVALL, 2003). 

A fração UV da radiação solar que atinge a superfície da Terra é constituída 

exclusivamente pelas radiações UVA e UVB. A radiação UVC, por ser completamente 

filtrada pela camada de ozônio, não atinge a superfície e, portanto, não apresenta relevância 

ambiental (MADRONICH, 1993; TYRREL, 1995). Entretanto, como a radiação UVC produz 

um espectro de danos nas células que se sobrepõe parcialmente ao produzido pela radiação 

UVB, ela é comumente utilizada para simular os efeitos da radiação solar em sistemas 

biológicos. Apesar disso, deve-se considerar que existe uma grande diferença entre a 

efetividade biológica dos dois tipos de radiação. Utilizando-se a mesma dose, a inativação das 

células pela radiação UVC é muito maior do que pela radiação UVB. Adicionalmente, em 

células metabolicamente ativas, é comum a ausência de reciprocidade entre exposições à 

radiação UV com diferentes intensidades ou diferentes frações espectrais (BRAGA et al., 

2001). A importância da melanização para a tolerância de Cryptococcus neoformans às 

radiações UVA e UVB é desconhecida e pouco se sabe a respeito da variabilidade na 

tolerância à radiação UVB entre linhagens e entre espécies do gênero Cryptococcus. Neste 

trabalho, foram avaliadas a tolerância de células melanizadas e não melanizadas de C. 

neoformans e de C laurentii a uma intensidade ambiental de radiação UVB. 

Todas as linhagens de C. neoformans e de C. laurentii apresentaram curvas de 

crescimento semelhantes nos meios com e sem L-dopa. Após dois dias de crescimento, todas 
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as linhagens encontravam-se no início da fase estacionária. Estudos com outras linhagens de 

C. neoformans mostraram que a presença de L-dopa no meio não reduziu a velocidade de 

crescimento (WANG; CASADEVALL, 1994; ROSAS; CASADEVALL, 1997), apesar de o 

brotamento em células melanizadas requerer mecanismos complexos para a degradação e 

síntese da melanina depositada na parede celular (NOSANCHUK; CASADEVALL, 2003). C. 

neoformans não é capaz de utilizar a L-dopa como fonte de carbono ou nitrogênio 

(POLACHECK et al., 1990). 

Embora as linhagens tenham apresentado curvas de crescimento semelhantes, a 

cinética e a intensidade da melanização variou muito, tanto entre as linhagens de C. 

neoformans, como entre as linhagens de C. laurentii. Algumas linhagens, como a 968, ATCC 

90112 e CRN 20 de C. neoformans e CRN 10 de C. laurentii, melanizaram-se mais rápido e 

mostraram uma pigmentação final mais intensa. A variabilidade na cinética e na intensidade 

da melanização foi observada em outras linhagens de C. neoformans (WANG et al., 1996). 

Em meio contendo L-dopa, C. neoformans acumula melanina de maneira progressiva e linear 

ao longo da fase estacionária. Em algumas linhagens, a melanina representou 15% da massa 

seca da célula (ROSAS; CASADEVALL, 1997). 

Independentemente da melanização e da idade, as células vegetativas de C. 

neoformans foram muito sensíveis à radiação UVB, o que indica que estão pouco adaptadas a 

exposições diretas à radiação solar. Infelizmente, não existem informações a respeito da 

sensibilidade de outras estruturas do fungo, como esporos e leveduras desidratadas. 

Exposições de apenas uma hora foram suficientes para reduzir drasticamente a viabilidade, 

tanto das células melanizadas, como das células não melanizadas de todas as linhagens. Na 

maioria das linhagens de C. neoformans, foi observada uma diminuição na tolerância das 

células não melanizadas com o aumento da idade, principalmente do segundo para o quarto 

dia de crescimento. O comportamento das células melanizadas variou entre as linhagens de C. 
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neoformans. Por exemplo, a linhagem ATCC 90112 apresentou um aumento discreto e 

contínuo na tolerância com o aumento da idade, enquanto a linhagem ATCC 28957 

apresentou um comportamento irregular e difícil de ser interpretado. Na maioria das situações 

(linhagens, tempo de crescimento e dose), não houve diferença significativa entre a tolerância 

das células melanizadas e não melanizadas. Quando a diferença foi significativa, como no 

caso da linhagem 90112, ela foi conseqüência da acentuada redução da tolerância das células 

não melanizadas com o aumento da idade. É interessante notar o fato de que as linhagens que 

apresentaram rápida e intensa melanização, como a 968 e a ATCC 90112, foram mais 

sensíveis à radiação UVB do que linhagens que apresentaram uma melanização mais lenta e 

menos intensa, como a ATCC 28957. Isso indica que outros fatores celulares, além da 

melanização, estão envolvidos na tolerância do fungo à radiação UVB. Libkind et al. (2004) 

verificaram que as exposições de C. laurenti à luz visível e a radiação UVA, durante o 

desenvolvimento, induziram a produção de fotoprotetores, como carotenóides e micosporinas. 

Apesar de ser difícil a comparação entre os resultados de experimentos que utilizaram 

diferentes comprimentos de onda, doses e irradiâncias, em alguns aspectos, os resultados 

obtidos nesse experimento com a radiação UVB foram semelhantes aos observados 

anteriormente com a radiação UVC. Wang e Casadeval (1994) também observaram redução 

na tolerância das células não melanizadas e manutenção da tolerância das células melanizadas 

ao longo da curva de crescimento. Entretanto, no mesmo experimento, o padrão de resposta à 

radiação UVC variou muito em função da dose de UVC. 

Tanto as células melanizadas como as células não melanizadas de C. laurentii foram 

mais tolerantes à radiação UVB do que as células de C. neoformans, permitindo facilmente a 

distinção entre as duas espécies por essa característica. Em comparação com C. neoformans, a 

variação intraespecífica observada em C. laurentii foi menor, o que é condizente com o fato 

de todas as linhagens terem sido isolados de um mesmo nicho (excreta de pombos), em uma 

área geográfica restrita. Existem diversos exemplos, tanto em leveduras, como em fungos 
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filamentosos, mostrando a adaptação de diferentes linhagens aos seus níveis ambientais de 

radiação UV (BRAGA et al., 2001; BIDOCHKA et al., 2001; GUNASEKERA et al., 1997; 

FARGUES et al., 1996). Não houve diferenças na tolerância ao longo da curva de 

crescimento, nem nas células melanizadas e nem nas células não melanizadas. Em nenhuma 

linhagem e em nenhuma condição (por exemplo: tempo de crescimento e dose) foi observada 

diferença significativa entre a tolerância das células melanizadas e não melanizadas. Isso 

indica que a importância relativa da melanização para a tolerância à radiação UVB é pequena 

ou inexistente em C. laurentii. 

Células melanizadas e não melanizadas crescidas em meio sólido mostraram um 

padrão de tolerância semelhante ao das células crescidas em meio líquido, o que permite 

supor que a natureza do substrato (sólido ou líquido) no qual as células se desenvolvem não 

interfere de maneira significativa na tolerância a radição UVB. Entretanto, deve-se ressaltar 

que as comparações entre os meios limitaram-se a duas linhagens (uma de cada espécie) e a 2 

e 4 dias de desenvolvimento. 

Os resultados dos testes de sensibilidade à radiação UVB em microplacas, baseados na 

inibição do crescimento, apresentaram uma grande concordância com os experimentos de 

sobrevivência baseados nas contagens das UFCs. Dessa forma, esse tipo de metodologia 

alternativa pode ser utilizada para avaliar, de maneira confiável, a sensibilidade à radiação em 

Cryptococcus e em outras espécies de fungos leveduriformes. 

Em suma, embora em algumas linhagens e em alguns tempos de crescimento tenha 

sido observada uma maior tolerância das células melanizadas em relação às células não 

melanizadas, isso ocorreu principalmente devido à redução da tolerância das células não 

melanizadas ao longo do desenvolvimento. Na maioria das situações, não houve diferença 

significativa entre a tolerância das células melanizadas e não melanizadas. Em conjunto, os 

resultados indicam que a proteção contra a radiação UVB conferida pela melanização é menor 

do que a observada para a radiação UVC. 
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7-Conclusões 

 

Todas as linhagens de C. neoformans e de C. laurentii apresentaram curvas de crescimento 

semelhantes em meio com e sem L-dopa. 

 

Existe uma variabilidade intraespecífica na tolerância à radiação UVB, tanto em C. 

neoformans, como em C. laurentii. 

 

A tolerância à radiação UVB varia em função do tempo de crescimento nas duas espécies. 

 

Tanto as células melanizadas como as células não melanizadas de C. laurentii são mais 

tolerantes à radiação UVB do que as células de C. neoformans. 

 

A proteção conferida pela melanização contra a radiação UVB é pequena ou inexistente 

nessas duas espécies de fungos. 

 

É possível estimar a sensibilidade à radiação UVB nessas duas espécies através de ensaios 

baseados na inibição do crescimento em microplacas. 
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9-APÊNDICES 

 

Apêndice 1. Comparação entre as médias da sobrevivência relativa das células melanizadas e 
não melanizadas de C. neoformans e C. laurentii. As células foram crescidas em meio líquido 
por 2 dias e expostas à radiação UVB por 30 min. 

Isolado Diferença média estimada P 
CRN 6 0,000 1,000 
CRN 9 -7,000 0,433 
CRN 10 5,000 0,575 
CRN 21 -4,667 0,601 
CRN 20 -18,000 0,045* 

ATCC 90112 2,000 0,823 
ATCC 28957 -5,000 0,575 

968 -8,000 0,371 
* Significativo ao nível de 5% 
 
 
Apêndice 2. Comparação entre as médias da sobrevivência relativa das células melanizadas e 
não melanizadas de C. neoformans e C. laurentii. As células foram crescidas em meio líquido 
por 2 dias e expostas à radiação UVB por 60 min. 

Isolado Diferença média estimada P 
CRN 6 -0,667 0,946 
CRN 9 6,000 0,607 
CRN 10 -13,000 0,147 
CRN 21 7,667 0,391 
CRN 20 -14,333 0,110 

ATCC 90112 -39,667 <0,0001 
ATCC 28957 18,670 0,0158 

968 -1,667 0,852 
 
 
Apêndice 3. Comparação entre as médias da sobrevivência relativa das células melanizadas e 
não melanizadas de C. neformans e C. laurentii. As células foram crescidas em meio líquido 
por 4 dias e expostas à radiação UVB por 30 min. 

Isolado Diferença média estimada P 
CRN 6 -14,000 0,118 
CRN 9 0,333 0,970 
CRN 10 -3,000 0,737 
CRN 21 3,333 0,709 
CRN 20 -10,333 0,248 

ATCC 90112 0,000 1,000 
ATCC 28957 -7,000 0,433 

968 -5,333 0,550 
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Apêndice 4. Comparação entre as médias da sobrevivência relativa das células melanizadas e 
não melanizadas de C. neformans e C. laurentii. As células foram crescidas em meio líquido 
por 4 dias e expostas à radiação UVB por 60 min. 

Isolado Diferença média estimada P 
CRN 6 -0,667 0,946 
CRN 9 20,00 0,1011 
CRN 10 -0,667 0,940 
CRN 21 -6,333 0,478 
CRN 20 1,000 0,911 

ATCC 90112 9,000 0,0021 
ATCC 28957 4,670 0,504 

968 -3,333 0,709 
 
 
Apêndice 5. Comparações entre as médias da sobrevivência relativa das linhagens em cada 
situação (células melanizadas e não melanizadas, 2 e 4 dias de crescimento e 30 e 60 min de 
exposição à radiação UVB). 

 
Comparações 

Diferença 
média 

estimada 

 
P 

(CRN 6-CRN 9) 30min melanizada 2 dias -11,333 0,205 
(CRN 6-CRN 9) 60min melanizada 2 dias -4,333 0,627 
(CRN 6-CRN 9) 30min não melanizada 2 dias -4,333 0,627 
(CRN 6-CRN 9) 60min não melanizada 2 dias 11,000 0,219 
(CRN 6-CRN 9) 30min melanizada 4 dias 14,333 0,110 
(CRN 6-CRN 9) 60min melanizada 4 dias 8,333 0,351 
(CRN 6-CRN 9) 30min não melanizada 4 dias 0,000 1,000 
(CRN 6-CRN 9) 60min não melanizada 4 dias 0,000 1,000 
(CRN 6-CRN 10) 30min melanizada 2 dias 2,000 0,823 
(CRN 6-CRN 10) 60min melanizada 2 dias -15,000 0,094 
(CRN 6-CRN 10) 30min não melanizada 2 dias 7,000 0,433 
(CRN 6-CRN 10) 60min não melanizada 2 dias -36,000 <0,0001* 
(CRN 6-CRN 10) 30min melanizada 4 dias -8,667 0,332 
(CRN 6-CRN 10) 60min  melanizada 4 dias -15,000 0,094 
(CRN 6-CRN 10) 30min não melanizada 4 dias 2,333 0,794 
(CRN 6-CRN 10) 60min não melanizada 4 dias 6,000 0,502 
(CRN 6-CRN 21) 30min melanizada 2 dias 0,000 1,000 
(CRN 6-CRN 21) 60min melanizada 2 dias -17,667 0,049* 
(CRN 6-CRN 21) 30min não melanizada 2 dias -4,667 0,601 
(CRN 6-CRN 21) 60min não melanizada 2 dias -18,000 0,045* 
(CRN 6-CRN 21) 30min melanizada 4 dias -20,667 0,022* 
(CRN 6-CRN 21) 60min melanizada 4 dias -20,333 0,024* 
(CRN 6-CRN 21) 30min não melanizada 4 dias -3,333 0,709 
(CRN 6-CRN 21) 60min não melanizada 4 dias -5,000 0,575 
(CRN 6-CRN 20) 30min melanizada 2 dias 31,333 0,001* 
(CRN 6-CRN 20) 60min melanizada 2 dias 51,333 <0,0001* 
(CRN 6-CRN 20) 30min não melanizada 2 dias 
Continua 
 

13,333 0,137 
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(CRN 6-CRN 20) 60min não melanizada 2 dias 29,000 0,001* 
(CRN 6-CRN 20) 30min melanizada 4 dias 24,000 0,008* 
(CRN 6-CRN 20) 60min melanizada 4 dias 47,667 <0,0001* 
(CRN 6-CRN 20) 30min não melanizada 4 dias 27,667 0,002 
(CRN 6-CRN 20) 60min não melanizada 4 dias 70,333 <0,0001* 
(CRN 6-ATCC 90112) 30min melanizada 2 dias 14,000 0,118 
(CRN 6-ATCC 90112) 60min melanizada 2 dias 54,000 <0,0001* 
(CRN 6-ATCC 90112) 30min não melanizada 2 dias 16,000 0,075 
(CRN 6-ATCC 90112) 60min não melanizada 2 dias 35,667 0,0001* 
(CRN 6-ATCC 90112) 30min melanizada 4 dias 17,000 0,058 
(CRN 6-ATCC 90112) 60min melanizada 4 dias 45,667 <0,0001* 
(CRN 6-ATCC 90112) 30min não melanizada 4 dias 31,000 0,001* 
(CRN 6-ATCC 90112) 60min não melanizada 4 dias 71,333 <0,0001* 
(CRN 6-ATCC 28957) 30min melanizada 2 dias 12,333 0,168 
(CRN 6-ATCC 28957) 60min melanizada 2 dias 24,667 0,006* 
(CRN 6-ATCC 28957) 30min não melanizada 2 dias 7,333 0,412 
(CRN 6-ATCC 28957) 60min não melanizada 2 dias 18,667 0,038* 
(CRN 6-ATCC 28957) 30min melanizada 4 dias -1,000 0,911 
(CRN 6-ATCC 28957) 60min melanizada 4 dias 17,000 0,058 
(CRN 6-ATCC 28957) 30min não melanizada 4 dias 6,000 0,502 
(CRN 6-ATCC 28957) 60min não melanizada 4 dias 26,667 0,003* 
(CRN 6-968) 30min melanizada 2 dias 40,000 <0,0001* 
(CRN 6-968) 60min melanizada 2 dias  60,000 <0,0001* 
(CRN 6-968) 30min não melanizada 2 dias 32,000 0,001* 
(CRN 6-968) 60min não melanizada 2 dias 50,333 <0,0001* 
(CRN 6-968) 30min melanizada 4dias 31,000 0,001* 
(CRN 6-968) 60min melanizada 4 dias 46,333 <0,0001* 
(CRN 6-968) 30min não melanizada 4 dias 39,667 <0,0001* 
(CRN 6-968) 60min não melanizada 4 dias 64,667 <0,0001* 
(CRN 9-CRN 10) 30min melanizada 2 dias -9,333 0,296 
(CRN 9-CRN 10) 60min melanizada 2 dias -19,333 0,032* 
(CRN 9-CRN 10) 30min não melanizada 2 dias 2,667 0,765 
(CRN 9-CRN 10) 60min não melanizada 2 dias -25,000 0,006* 
(CRN 9-CRN 10) 30min melanizada 4 dias 5,667 0,526 
(CRN 9-CRN 10) 60min melanizada 4 dias -6,667 0,455 
(CRN 9-CRN 10 30min não melanizada 4 dias 2,333 0,794 
(CRN 9-CRN 10) 60min não melanizada 4 dias 6,000 0,502 
(CRN 9-CRN 21) 30min melanizada 2 dias 2,667 0,765 
(CRN 9-CRN 21) 60min melanizada 2 dias -11,333 0,205 
(CRN 9-CRN 21) 30min não melanizada 2 dias -22,000 0,015 
(CRN 9-CRN 21) 60min não melanizada 2 dias -9,000 0,314 
(CRN 9-CRN 21) 30min melanizada 4 dias -7,000 0,433 
(CRN 9-CRN 21) 60min melanizada 4 dias -6,333 0,478 
(CRN 9-CRN 21) 30min não melanizada 4 dias -12,000 0,180 
(CRN 9-CRN 21) 30min não melanizada 4 dias -3,333 0,709 
(CRN 9-CRN 20) 30min melanizada 2 dias -5,000 0,575 
(CRN 9-CRN 20) 60min melanizada 2 dias 47,000 <0,0001* 
(CRN 9-CRN 20) 30min não melanizada 2 dias 9,000 0,314 
(CRN 9-CRN 20) 60min não melanizada 2 dias 
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(CRN 9-CRN 20) 30min melanizada 4 dias 38,333 <0,0001* 
(CRN 9-CRN 20) 60min melanizada 4 dias 56,000 <0,0001* 
(CRN 9-CRN 20) 30min não melanizada 4 dias 27,667 0,002* 
(CRN 9-CRN 20) 60min não melanizada 4 dias. 70,333 <0,0001* 
(CRN 9-ATCC 90112) 30min melanizada 2 dias 2,667 0,765 
(CRN 9-ATCC 90112) 60min melanizada 2 dias 49,667 <0,0001* 
(CRN 9-ATCC 90112) 30min não melanizada 2 dias 11,667 0,192 
(CRN 9-ATCC 90112) 60min não melanizada 2 dias 46,667 <0,0001* 
(CRN 9-ATCC 90112) 30min melanizada 4 dias 31,333 0,001* 
(CRN 9-ATCC 90112) 60min melanizada 4 dias 54,000 <0,0001* 
(CRN 9-ATCC 90112) 30min não melanizada 4 dias 31,000 0,001* 
(CRN 9-ATCC 90112) 60min não melanizada 4 dias 71,333 <0,0001* 
(CRN 9-ATCC 28957) 30min melanizada 2 dias 1,000 0,911 
(CRN 9-ATCC 28957) 60min melanizada 2 dias 20,333 0,024* 
(CRN 9-ATCC 28957) 30min não melanizada 2 dias 3,000 0,737 
(CRN 9-ATCC 28957) 60min não melanizada 2 dias 29,667 0,001* 
(CRN 9-ATCC 28957) 30min melanizada 4 dias 13,333 0,137 
(CRN 9-ATCC 28957) 60min melanizada 4 dias 25,333 0,005* 
(CRN 9-ATCC 28957) 30min não melanizada 4 dias 6,000 0,502 
(CRN 9-ATCC 28957) 60min não melanizada 4 dias 26,667 0,003* 
(CRN 9-968) 30min melanizada 2 dias 28,667 0,002* 
(CRN 9-968) 60min melanizada 2 dias  55,667 <0,0001* 
(CRN 9-968) 30min não melanizada 2 dias 27,667 0,002* 
(CRN 9-968) 60min não melanizada 2 dias 61,333 <0,0001* 
(CRN 9-968) 30min melanizada 4dias 45,333 <0,0001* 
(CRN 9-968) 60min melanizada 4 dias 54,667 <0,0001* 
(CRN 9-968) 30min não melanizada 4 dias 39,667 <0,0001* 
(CRN 9-968) 60min não melanizada 4 dias 64,667 <0,0001* 
(CRN 10-CRN 21) 30min melanizada 2 dias -2,000 0,823 
(CRN 10-CRN 21) 60min melanizada 2 dias -2,667 0,765 
(CRN 10-CRN 21) 30min não melanizada 2 dias -11,667 0,192 
(CRN 10-CRN 21) 60min não melanizada 2 dias 18,000 0,045* 
(CRN 10-CRN 21) 30min melanizada 4 dias -12,000 0,180 
(CRN 10-CRN 21) 60min melanizada 4 dias -5,333 0,550 
(CRN 10-CRN 21) 30min não melanizada 4 dias -5,667 0,526 
(CRN 10-CRN 21) 30min não melanizada 4 dias -11,000 0,219 
(CRN 10-CRN 20) 30min melanizada 2 dias 29,333 0,001* 
(CRN 10-CRN 20) 60min melanizada 2 dias 66,333 <0,001* 
(CRN 10-CRN 20) 30min não melanizada 2 dias 6,333 0,478 
(CRN 10-CRN 20) 60min não melanizada 2 dias 65,000 <0,0001* 
(CRN 10-CRN 20) 30min melanizada 4 dias 32,667 0,0001* 
(CRN 10-CRN 20) 60min melanizada 4 dias 62,667 <0,0001* 
(CRN 10-CRN 20) 30min não melanizada 4 dias 25,333 0,005* 
(CRN 10-CRN 20) 60min não melanizada 4 dias. 64,333 <0,0001* 
(CRN 10-ATCC 90112) 30min melanizada 2 dias 12,000 0,180 
(CRN 10-ATCC 90112) 60min melanizada 2 dias 69,000 <0,0001* 
(CRN 10-ATCC 90112) 30min não melanizada 2 dias 9,000 0,314 
(CRN 10-ATCC 90112) 60min não melanizada 2 dias 71,667 <0,0001* 
(CRN 10-ATCC 90112) 30min melanizada 4 dias 
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(CRN 10-ATCC 90112) 60min melanizada 4 dias 60,667 <0,0001* 
(CRN 10-ATCC 90112) 30min não melanizada 4 dias 28,667 0,002* 
(CRN 10-ATCC 90112) 60min não melanizada 4 dias 65,333 <0,0001* 
(CRN 10-ATCC 28957) 30min melanizada 2 dias 10,333 0,248 
(CRN 10-ATCC 28957) 60min melanizada 2 dias 39,667 <0,0001* 
(CRN 10-ATCC 28957) 30min não melanizada 2 dias 0,333 0,970 
(CRN 10-ATCC 28957) 60min não melanizada 2 dias 54,667 <0,0001* 
(CRN 10-ATCC 28957) 30min melanizada 4 dias 7,667 0,391 
(CRN 10-ATCC 28957) 60min melanizada 4 dias 32,000 0,001* 
(CRN 10-ATCC 28957) 30min não melanizada 4 dias 3,667 0,681 
(CRN 10-ATCC 28957) 60min não melanizada 4 dias 20,667 0,022* 
(CRN 10-968) 30 min melanizada 2 dias 38,000 <0,0001* 
(CRN 10968) 60min melanizada 2 dias  75,000 <0,0001* 
(CRN 10-968) 30min não melanizada 2 dias 25,000 0,006* 
(CRN 10-968) 60min não melanizada 2 dias 86,333 <0,0001* 
(CRN 10-968) 30min melanizada 4dias 39,667 <0,0001* 
(CRN 10-968) 60min melanizada 4 dias 61,333 <0,0001* 
(CRN 10-968) 30min não melanizada 4 dias 37,333 <0,0001* 
(CRN 21-CRN 20) 30min melanizada 2 dias -31,333 0,001* 
(CRN 21-CRN 20) 60min melanizada 2 dias -69,000 <0,0001* 
(CRN 21-CRN 20) 30min não melanizada 2 dias -18,000 0,045* 
(CRN 21-CRN 20) 60min não melanizada 2 dias -47,000 <0,0001* 
(CRN 21-CRN 20) 30min melanizada 4 dias -44,667 <0,0001* 
(CRN 21-CRN 20) 60min melanizada 4 dias -68,000 <0,0001* 
(CRN 21-CRN 20) 30min não melanizada 4 dias -31,000 0,001* 
(CRN 21-CRN 20) 60min não melanizada 4 dias. -75,333 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 90112) 30min melanizada 2 dias -14,000 0,118 
(CRN 21-ATCC 90112) 60min melanizada 2 dias -71,667 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 90112) 30min não melanizada 2 dias -20,667 0,022* 
(CRN 21-ATCC 90112) 60min não melanizada 2 dias -53,667 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 90112) 30min melanizada 4 dias -37,667 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 90112) 60min melanizada 4 dias -66,000 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 90112) 30min não melanizada 4 dias -34,333 0,0001* 
(CRN 21-ATCC 90112) 60min não melanizada 4 dias. -76,333 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 28957) 30min melanizada 2 dias 12,333 0,168 
(CRN 21-ATCC 28957) 60min melanizada 2 dias 42,333 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 28957) 30min não melanizada 2 dias 12,000 0,180 
(CRN 21-ATCC 28957) 60min não melanizada 2 dias 36,667 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 28957) 30min melanizada 4 dias 19,667 0,029* 
(CRN 21-ATCC 28957) 60min melanizada 4 dias 37,333 <0,0001* 
(CRN 21-ATCC 28957) 30min não melanizada 4 dias 9,333 0,296 
(CRN 21-ATCC 28957) 60min não melanizada 4 dias 31,667 0,001* 
(CRN 21-968) 30min melanizada 2 dias 40,000 <0,0001* 
(CRN 21-968) 60min melanizada 2 dias  77,667 <0,0001* 
(CRN 21-968) 30min não melanizada 2 dias 36,667 <0,0001* 
(CRN 21-968) 60min não melanizada 2 dias 68,333 <0,0001* 
(CRN 21-968) 30min melanizada 4dias 51,667 <0,0001* 
(CRN 21-968) 60min melanizada 4 dias 66,667 <0,0001* 
(CRN 21-968) 30min não melanizada 4 dias 
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Conclusão 
(CRN 21-968) 60min não melanizada 4 dias 69,667 <0,0001* 
(CRN 20-ATCC 90112) 30min melanizada 2 dias 17,333 0,054 
(CRN 20-ATCC 90112) 60min melanizada 2 dias -2,667 0,765 
(CRN 20-ATCC 90112) 30min não melanizada 2 dias -2,667 0,765 
(CRN 20-ATCC 90112) 60min não melanizada 2 dias -6,667 0,455 
(CRN 20-ATCC 90112) 30min melanizada 4 dias 7,000 0,433 
(CRN 20-ATCC 90112) 60min melanizada 4 dias 2,000 0,823 
(CRN 20-ATCC 90112) 30min não melanizada 4 dias -3,333 0,709 
(CRN 20-ATCC 90112) 60min não melanizada 4 dias -1,000 0,911 
(CRN 20-ATCC 28957) 30min melanizada 2 dias -19,000 0,035* 
(CRN 20-ATCC 28957) 60min não melanizada 2 dias -6,000 0,502 
(CRN 20-ATCC 28957) 60min não melanizada 2 dias -10,333 0,248 
(CRN 20-ATCC 28957) 30min melanizada 4 dias -25,000 0,006* 
(CRN 20-ATCC 28957) 60min melanizada 4 dias -30,667 0,001* 
(CRN 20-ATCC 28957) 30min não melanizada 4 dias -21,667 0,016* 
(CRN 20-ATCC 28957) 60min não melanizada 4 dias -43,667 <0,0001* 
(CRN 20-968) 30min melanizada 2 dias 8,666 0,332 
(CRN 20-968) 60min melanizada 2 dias  8,667 0,332 
(CRN 20-968) 30min não melanizada 2 dias 18,667 0,038* 
(CRN 20-968) 60min não melanizada 2 dias 21,333 0,018* 
(CRN 20-968) 30min melanizada 4dias 7,000 0,433 
(CRN 20-968) 60min melanizada 4 dias -1,333 0,881 
(CRN 20-968) 30min não melanizada 4 dias 12,000 0,180 
(CRN 20-968) 60min não melanizada 4 dias -5,667 0,526 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 30min melanizada 2 dias -1,667 0,852 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 60min melanizada 2 dias -29,333 0,001* 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 30min não melanizada 2 dias -8,667 0,332 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 60min não melanizada 2 dias -17,000 0,058 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 30min melanizada 4 dias -18,000 0,045* 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 60min melanizada 4 dias -28,667 0,002* 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 30min não melanizada 4 dias -25,000 0,006 
(ATCC 90112-ATCC 28957) 60min não melanizada 4 dias -44,667 <0,0001* 
(ATCC 90112-968) 30min melanizada 2 dias 26,000 0,004 
(ATCC 90112-968) 60min melanizada 2 dias  6,000 0,502 
(ATCC 90112-968) 30min não melanizada 2 dias 16,000 0,075 
(ATCC 90112-968) 60min não melanizada 2 dias  14,667 0,102 
(ATCC 90112-968) 30min melanizada 4 dias 14,000 0,118 
(ATCC 90112-968) 60min melanizada 4dias 0,667 0,940 
(ATCC 90112-968) 30min não melanizada 4dias 8,667 0,332 
(ATCC 90112-968) 60min não melanizada 4 dias -6,667 0,455 
(ATCC 28957-968) 30min melanizada 2 dias -27,667 0,002* 
(ATCC 28957-968) 60min melanizada 2 dias  -35,333 0,0001* 
(ATCC 28957-968) 30min não melanizada 2 dias -24,667 0,006* 
(ATCC 28957-968) 60min não melanizada 2 dias  -31,667 0,001* 
(ATCC 28957-968) 30min melanizada 4 dias -32,000 0,001* 
(ATCC 28957-968) 60min melanizada 4 dias -29,333 0,001* 
(ATCC 28957-968) 30min não melanizada 4dias -33,667 0,0001* 
(ATCC 28957-968) 60min não melanizada 4 dias -38,000 <0,0001* 

* Significativo ao nível de 5% 
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Apêndice 6. Comparações das médias da sobrevivência relativa entre células melanizadas 
com 2 e com 4 dias de crescimento de C. neoformans e C. laurentii. As células foram 
expostas à radiação UVB por 30 e 60 min. 

Comparações 
Diferença média 

estimada P 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min CRN 6 13,667 0,127 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min CRN 6 12,333 0,168 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min CRN 9 -12,000 0,180 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min CRN 9 -0,333 0,970 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min CRN 10 3,000 0,736 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min CRN 10 12,333 0,168 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min CRN 21 -7,000 0,433 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min CRN 21 9,667 0,279 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min CRN 20 6,333 0,478 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min CRN 20 8,667 0,332 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min ATCC 90112 16,667 0,063 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min ATCC 90112 4,000 0,654 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min ATCC 28957 0,333 0,970 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min ATCC 28957 4,667 0,601 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min 968 4,667 0,601 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min 968 -1,333 0,881 
 
 
Apêndice 7. Comparações das médias da sobrevivência relativa entre células não melanizadas 
com 2 e com 4 dias de crescimento de C. neoformans e C. laurentii. As células foram 
expostas à radiação UVB por 30 e 60 min. 

Comparações 
Diferença média 

estimada P 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min CRN6 -0,333 0,970 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min CRN 6 -17,333 0,054 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min CRN 9 -4,667 0,601 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min CRN 9 -6,333 0,478 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min CRN 10 -5,000 0,575 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min CRN 10 24,667 0,006* 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min CRN 21 1,000 0,911 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min CRN 21 -4,333 0,627 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min CRN 20 14,000 0,118 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min CRN 20 24,000 0,008* 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min ATCC 90112 14,667 0,102 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min ATCC 90112 18,333 0,041* 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min ATCC 28957 -1,667 0,852 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min ATCC 28957 -9,333 0,296 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min 968 7,333 0,412 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min 968 -3,000 0,736 
* Significativo ao nível de 5% 
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Apêndice 8. Comparação da sobrevivência relativa entre células melanizadas e não 
melanizadas das linhagens CRN6 C. laurentii ATCC 90112 de C. neoformans, crescidas em 
meio sólido. 

Comparações 
Diferença média 

estimada P 
(30min melan-30min não melan) 2dias CRN 6 -2,000 0,8644 
(30min melan-30min não melan) 4dias CRN 6 -2,333 0,842 
(60min melan-60min não melan) 2dias CRN 6 13,333 0,260 
(60min melan-60min não melan) 4dias CRN 6 10,333 0,381 
(30min melan-30min não melan) 2dias ATCC 90112 -13,333 0,260 
(30min melan-30min não melan) 4dias ATCC 90112 3,667 0,754 
(60min melan-60min não melan) 2dias ATCC 90112 1,000 0,932 
(60min melan-60min não melan) 4dias ATCC 90112 9,333 0,428 
 
 
Apêndice 9. Comparações entre as linhagens CRN6 de C. neofomans e ATCC 90112 de C. 
neoformans (30 e 60 min, melanizadas e não melanizadas e 2 e 4 dias de crescimento), 
crescidas em meio sólido. 

Comparações 
Diferença média 

estimada P 
(CRN 6-ATCC 90112) 30min melanizada 2dias 23,000 0,057 
(CRN 6-ATCC 90112) 60min melanizada 2dias 73,333 <,0001* 
(CRN 6-ATCC 90112)30min não melanizada 2dias 11,667 0,323 
(CRN 6-ATCC 90112)60min não melanizada 2dias 61,000 <,0001* 
(CRN 6-ATCC 90112)30min melanizada 4dias 27,667 0,024* 
(CRN 6-ATCC 90112)60min melanizada 4dias 53,000 <,0001* 
(CRN 6-ATCC 90112)30min não melanizada 4dias 33,667 0,007* 
(CRN 6-ATCC 90112)60min não melanizada 4dias 52,000 0,0001* 
* Significativo ao nível de 5% 
 
 
Apêndice 10. Comparações entre a tolerância das células melanizadas e não melanizadas das 
linhagens CRN6 de C. laurentii e ATCC 90112 de C. neoformans, crescidas em meio sólido. 

Comparações 
Diferença média 

estimada P 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30min CRN 6 -8,33 0,4786 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min CRN 6 4,333 0,7117 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 30minATCC 90112 -3,6667 0,7544 
(melan 2 dias-melan 4 dias) 60min ATCC 90112 -16,0000 0,1785 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min CRN 6 -8,6667 0,4613 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min CRN 6 1,3333 0,9094 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 30min CRN 6 13,3333 0,2600 
(não melan 2 dias-não melan 4 dias) 60min CRN 6 -7,6667 0,5142 
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Apêndice 11. Comparação da tolerância das células melanizadas e não melanizadas da 
linhagem ATCC 90112 de C. neoformans entre os tempos de crescimento (2, 4 ,6 e 8 dias). 
As células foram expostas à radiação UVB por 60 minutos. 

Comparações Diferença média estimada P 
(2 dias-4 dias) célula melanizada -4,3333 0,0921 
(2 dias-6 dias) célula melanizada -7,6667 0,0064 
(2 dias-8 dias) célula melanizada -13,6667 <0,0001 
(4 dias-6 dias) célula melanizada -3,3333 0,1859 
(4 dias-8 dias) célula melanizada -9,3333 0,0016 
(6 dias-8 dias) célula melanizada -6 0,0253 
(2 dias-4 dias) célula não melanizada 44,3333 <0,0001 
(2 dias-6 dias) célula não melanizada 44,3333 <0,0001 
(2 dias-8 dias) célula não melanizada 44,3333 <0,0001 
(4 dias-6 dias) célula não melanizada 6,66E-16 0,999 
(4 dias-8 dias) célula não melanizada -2,44E-15 0,999 
(6 dias-8 dias) célula não melanizada -3,11E-15 0,999 
(melanizada-não melanizada) 2 dias -39,6667 <0,0001 
(melanizada-não melanizada) 4 dias 9 0,0021 
(melanizada-não melanizada) 6 dias 12,3333 0,0001 
(melanizada-não melanizada) 8 dias 18,3333 <0,0001 
 
 
Apêndice 12. Comparação da tolerância das células melanizadas e não melanizadas da 
linhagem ATCC 2897 de C. neoformans entre os tempos de crescimento (2, 4 ,6 e 8 dias). As 
células foram expostas à radiação UVB por 60 min. 

Comparações Diferença média estimada P 
(2 dias-4 dias) célula melanizada 28,67 0,0009 
(2 dias-6 dias) célula melanizada 5,00 0,4742 
(2 dias-8 dias) célula melanizada 18,67 0,0158 
(4 dias-6 dias) célula melanizada -23,67 0,0037 
(4 dias-8 dias) célula melanizada -10,00 0,1635 
(6 dias-8 dias) célula melanizada 13,67 0,0641 
(2 dias-4 dias) célula não melanizada 14,67 0,0489 
(2 dias-6 dias) célula não melanizada -11,33 0,1177 
(2 dias-8 dias) célula não melanizada 0,67 0,9233 
(4 dias-6 dias) célula não melanizada -26,00 0,0019 
(4 dias-8 dias) célula não melanizada -14,00 0,0586 
(6 dias-8 dias) célula não melanizada 12,00 0,0994 
(melanizada-não melanizada) 2 dias 18,67 0,0158 
(melanizada-não melanizada) 4 dias 4,67 0,5037 
(melanizada-não melanizada) 6 dias 2,33 0,7366 
(melanizada-não melanizada) 8 dias 0,67 0,9233 
 
 
 



_______________________________________________________________________________Apêndices 74

Apêndice 13. Comparação da tolerância das células melanizadas e não melanizadas da 
linhagem CRN 6 de C. laurentii entre os tempos de crescimento (2, 4 ,6 e 8 dias). As células 
foram expostas à radiação UVB por 60 min. 

Comparações Diferença média estimada P 

(2 dias-4 dias) célula melanizada 123.333 0.2194 
(2 dias-6 dias) célula melanizada 16.667 0.8645 
(2 dias-8 dias) célula melanizada 53.333 0.5870 
(4 dias-6 dias) célula melanizada -106.667 0.2849 
(4 dias-8 dias) célula melanizada -70.000 0.4776 
(6 dias-8 dias) célula melanizada 36.667 0.7080 
(2 dias-4 dias) célula não melanizada 123.333 0.2194 
(2 dias-6 dias) célula não melanizada 96.667 0.3307 
(2 dias-8 dias) célula não melanizada 53.333 0.5870 
(4 dias-6 dias) célula não melanizada -26.667 0.7851 
(4 dias-8 dias) célula não melanizada -70.000 0.4776 
(6 dias-8 dias) célula não melanizada -43.333 0.6584 
(melanizada-não melanizada) 2 dias -0.6667 0.9456 
(melanizada-não melanizada) 4 dias -0.6667 0.9456 
(melanizada-não melanizada) 6 dias 73.333 0.4573 
(melanizada-não melanizada) 8 dias -0.6667 0.9456 
 
 
Apêndice 14. Comparação da tolerância das células melanizadas e não melanizadas da 
linhagem CRN 9 de C. laurentii entre os tempos de crescimento (2, 4 ,6 e 8 dias). As células 
foram expostas à radiação UVB por 60 min. 

Comparações Diferença média estimada P 
(2dias-4 dias) célula melanizada 8,67 0,4596 
(2 dias-6 dias) célula melanizada 11,33 0,3369 
(2 dias-8 dias) célula melanizada 12,33 0,2974 
(4 dias-6 dias) célula melanizada 2,67 0,8184 
(4 dias-8 dias) célula melanizada 3,67 0,7524 
(6 dias-8 dias) célula melanizada 1,00 0,9313 
(2 dias-4 dias) célula não melanizada 22,67 0,0666 
(2 dias-6 dias) célula não melanizada 9,33 0,4265 
(2 dias-8 dias) célula não melanizada 11,00 0,3508 
(4 dias-6 dias) célula não melanizada -13,33 0,2615 
(4 dias-8 dias) célula não melanizada -11,67 0,3233 
(6 dias-8 dias) célula não melanizada 1,67 0,8858 
(melanizada-não melanizada) 2 dias 6,00 0,6068 
(melanizada-não melanizada) 4 dias 20,00 0,1011 
(melanizada-não melanizada) 6 dias 4,00 0,7308 
(melanizada-não melanizada) 8 dias 4,67 0,6884 
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Apêndice 15. Comparação da tolerância das células melanizadas e não melanizadas da 
linhagem CRN 9 de C. laurentii entre os tempos de crescimento (2, 4 ,6 e 8 dias). As células 
foram expostas à radiação UVB por 120 min. 

Comparações Diferença média estimada P 
(2 dias-4 dias) célula melanizada 22,6667 0,0418 
(2 dias-6 dias) célula melanizada 28 0,0151 
(2 dias-8 dias) célula melanizada 23 0,0393 
(4 dias-6 dias) célula melanizada 5,3333 0,6063 
(4 dias-8 dias) célula melanizada 0,3333 0,9742 
(6 dias-8 dias) célula melanizada -5 0,6288 
(2 dias-4 dias) célula não melanizada 26,6667 0,0196 
(2 dias-6 dias) célula não melanizada 29 0,0124 
(2 dias-8 dias) célula não melanizada 34,6667 0,0041 
(4 dias-6 dias) célula não melanizada 2,3333 0,8209 
(4 dias-8 dias) célula não melanizada 8 0,4423 
(6 dias-8 dias) célula não melanizada 5,6667 0,5842 
(melanizada-não melanizada) 2 dias 9 0,3887 
(melanizada-não melanizada) 4 dias 13 0,2196 
(melanizada-não melanizada) 6 dias 10 0,3397 
(melanizada-não melanizada) 8 dias 20,6667 0,0604 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




