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RESUMO
COSTA, K. R. C. Aspectos fenotípicos e moleculares da adesão e
atividade enzimática de Candida sp isoladas de pacientes com sinais
clínicos de candidíase oral. 2009. 122 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2009.

O amplo espectro da candidíase e respectiva importância clínica da infecção
impulsionam as pesquisas que visam esclarecer os mecanismos de
patogenicidade e identificação dos fatores de virulência de Candida sp.
Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar através de testes fenotípicos e
moleculares a capacidade de adesão, atividade de proteases e variabilidade
genética de isolados clínicos de C. albicans e C. tropicalis. A capacidade de
adesão às glicoproteínas de matriz extracelular laminina e fibronectina foi
avaliada utilizando-se a técnica de ELISA (Enzyme-linked imunosorbent assay).
A pesquisa de proteases foi realizada pelos métodos semiquantitativo, em
placa de ágar com albumina bovina, e quantitativo, em solução-tampão com
hemoglobina. A presença dos genes ALS2, ALS3, SAP1, SAP3 e PLB1 foi
verificada pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e os polimorfismos
intra e interespécies pela técnica do DNA Polimórfico Amplificado ao Acaso
(RAPD). Todos os isolados de C. albicans e C. tropicalis apresentaram ligação
a laminina e a fibronectina imobilizadas. Os isolados Ca33 e Ct13
apresentaram índice de adesão relativa significativamente maiores em relação
aos demais isolados para as duas glicoproteínas (p < 0,001). A atividade de
proteases foi observada em todos os isolados de C. albicans tanto pelo método
semiquantitativo quanto pelo método quantitativo. A atividade de proteases dos
isolados de C. tropicalis foi melhor evidenciada através do método quantitativo.
A amplificação de fragmentos dos genes relacionados à adesão (ALS2 e

ALS3), atividade de proteases (SAP1 e SAP3) e fosfolipase (PLB1) foi
observada em todos os isolados de C. albicans. Os isolados de C. tropicalis
não apresentaram produtos de amplificação para os genes pesquisados. A
variabilidade genética avaliada pela técnica do RAPD revelou uma população
heterogênea em ambas as espécies. No entanto, C. tropicalis apresentou maior
diversidade genética que C. albicans.

Palavras-chave: Candida, adesão, protease, genes de virulência, variabilidade
genética.

ABSTRACT
COSTA, K. R. C. Phenotypic and molecular aspects of adhesion and
enzymatic activity of Candida sp recovered from patients with clinical
signs of oral candidiasis. 2009. 122 f. Thesis (Doctoral Degree) – Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2009.

The wide spectrum of candidiasis and its clinical importance encourage the
research with the purpose of clarifying the mecanisms of pathogenicity and
identification of virulence factors of Candida sp. Therefore, the aim of this study
was to verify through phenotypic and molecular assays the adhesion, enzymatic
activity e genetic variability of clinical C. albicans and C. tropicalis isolates. The
adhesion ability to the extracellular matrix glycoproteins laminin and fibronectin
was evaluated using the ELISA technique (Enzyme-linked imunosorbent
assay). The research of proteases was carried out in agar plate containing
bovine albumin and through a quantitative method in buffer solution containing
hemoglobin. The presence of ALS2, ALS3, SAP1, SAP3 and PLB1 was verified
using

polimerase

chain

reaction

(PCR)

and

intra

and

interespecies

polimorphisms through Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) technique.
All C. albicans and C. tropicalis isolates binded to immobilized laminin and
fibronectin. Ca33 and Ct13 isolates had relative adhesion index significantly
higher than the other isolates for both glycoproteins (p < 0,001). Protease
activity was observed in all isolates of C. albicans using either the semiquantitative or quantitative assay. The protease activity of C. tropicalis was
better detected through the quantitative assay. The amplification of genes
related to adhesion (ALS2 and ALS3), proteases (SAP1 and SAP3) and
phospholipase (PLB1) activity using PCR was observed in all C. albicans
strains. PCR amplification products were not observed in C. tropicalis isolates

for the researched genes. The genetic variability by RAPD revealed an
heterogeneous population in both species. Nevertheless, C. tropicalis presented
higher genetic variability than C. albicans strains.

Keywords: Candida, adhesion, protease, virulence genes, genetic variability.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIDS

síndrome da imunodeficiência adquirida

ALS

genes da sequência tipo-aglutinina

ASD

ágar Sabouraud dextrose

ATCC

American Type Culture Collection

BEC

célula do epitélio bucal

BECs

células do epitélio bucal

BHI

infusão cérebro-coração

BSA

albumina bovina

DNA

ácido desoxirribonucléico

Dntp

desoxirribonucleotídeo trifosfatado

ECM

matriz extracelular

EDTA

ácido etilenodiaminotetracético

ELISA

Enzyme-linked imunosorbent assay

GPI

proteínas glicosilfosfatidilinositol

HIV

vírus da imunodeficiência humana

HWP1p

proteína de parede da hida 1

IAR

índice de adesão relativa

IR-PCR

inter repeat-PCR

ITS

regiões intergênicas espaçadoras

MVSP

Multi Variate Statistical Package

OPD

dicloreto de o-fenilenodiamina

pb

pares de base

PBS

solução-tampão salina fosfato

PCR

reação em cadeia da polimerase

PFGE

eletroforese em campo pulsado

PIR

proteínas com repetições internas

PLB

gene da fosfolipase B

Prz

atividade enzimática de proteinase

PZ

zona de precipitação

q.s.p.

quantidade suficiente para

RAPD

Random Amplified Polymorphic DNA

SAP

gene das aspartil proteases

SDS

dodecil sulfato de sódio

Sj

coeficiente de Jaccard

UPGMA

média aritmética não ponderada

YCB

yeast carbon base

YPD

caldo extrato de levedura
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Candida e microbiota oral

A colonização das superfícies externa e interna dos seres humanos tem
início ao nascimento pela exposição a uma variedade de microrganismos
presentes no ambiente e nos outros seres humanos. No entanto, cada
superfície possui propriedades físicas e biológicas próprias, levando a
aquisição e desenvolvimento natural de uma microflora diversificada e ao
mesmo tempo característica de cada sítio anatômico, que normalmente convive
em harmonia com o hospedeiro (MARSH; MARTIN, 1992). Entre os sítios
anatômicos, a cavidade bucal é um dos mais populosos e, com o uso de
métodos moleculares, mais de 500 espécies de microrganismos já foram
identificadas colonizando a superfície oral (TAKAHASHI, 2005). Os fungos
constituem uma pequena parte desta microbiota, da qual a maior proporção é
formada por leveduras do gênero Candida (MARSH; MARTIN, 1992;
SIQUEIRA; BILGE, 2004). Dentre as aproximadamente 200 espécies do
gênero Candida, várias já foram isoladas da cavidade bucal e oito delas são
reconhecidas

como

agentes

de

processos

patológicos:

C.

albicans,

C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. dubliniensis, C. kefyr, C. glabrata,
C. guilliermondii (CANNON et al., 1995; SEGAL, 2005).
A partir de observações sobre a variação individual e populacional na
prevalência de Candida sp e do fato de que nem todos os indivíduos possuem
essas leveduras na boca, Kleinegger et al. (1996) concluíram que,
possivelmente, barreiras naturais existentes nas superfícies mucosas e nos
fluidos orgânicos, impedem a colonização nos indivíduos não portadores. Estas
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barreiras são relativamente eficazes na dependência de fatores relacionados à
idade, sexo, tabagismo, dieta, uso de medicamentos, condições sistêmicas e
estado imune do hospedeiro (HÖFLING et al., 2004).
A complexidade de interações entre Candida e o hospedeiro sugerem
inúmeros mecanismos de adaptação deste fungo a diversos sítios e, em muitos
casos, o microrganismo convive com o hospedeiro sem provocar doença
(HOYER et al., 2001). No entanto, as leveduras do gênero Candida são
patógenos oportunistas e a existência dos mesmos como comensal ou
patógeno depende da habilidade em modular a expressão dos fatores de
virulência em resposta a alterações locais associadas à competência do
sistema imune do hospedeiro (SOLL, 2002).

1.2

Fatores de virulência

A virulência de leveduras é uma propriedade dependente de vários
fatores como: adesão às células do hospedeiro, formação de hifas, plasticidade
fenotípica e produção de enzimas hidrolíticas, principalmente fosfolipases e
proteases (FOTEDAR; AL-HEDAITHY, 2005). Dentre as espécies do gênero,
C. albicans é considerada a mais virulenta (NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE,
2003).
Os patógenos fúngicos são capazes de aderir a diferentes tipos
celulares e de interagir com componentes da matriz extracelular do hospedeiro.
A aderência é o primeiro passo no estabelecimento da infecção e parece ser
modulada por uma ampla variedade de adesinas que são expressas na
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superfície da parede celular (MENDES-GIANNINI et al., 2005; TRONCHIN et
al., 2008).
A parede celular de C. albicans é organizada em várias camadas
compostas principalmente de polissacarídeos constituídos dos carboidratos
D-glicose,

N-acetil-D-glicosamina

e

D-manose

(KLIS;

DE

GROOT;

HELLINGWERF, 2001; MASUOKA, 2004). Qualquer camada pode ser
considerada como uma zona de enriquecimento, uma vez que esta estrutura é
altamente dinâmica e capaz de modular a própria composição e organização
de acordo com as condições do ambiente (CHAFFIN et al., 1998). A maioria
das proteínas presentes na parede celular da levedura são manoproteínas que
representam entre 30 a 50% do peso seco (BOWMAN; FREE, 2006;
KAPTEYN; VAN DEN ENDE; KIL, 1999). Duas classes principais de proteínas
da parede celular são descritas: as proteínas glicosilfosfatidilinositol (GPI)
representadas pelas adesinas Als1p e Als3p, que estão localizadas na camada
externa e ligadas principalmente a β-glucanas por sua âncora. A outra classe
são as proteínas codificadas pelos membros da família de genes PIR,
proteínas com repetições internas, que estão uniformemente distribuídas
através da camada interna da parede celular e ligadas as β-1,3-glucanas
(TRONCHIN et al., 2008).
Vários estudos clínicos têm sugerido um elo entre adesão e colonização
in vivo e subsequente invasão, indicando que o potencial invasivo de Candida
sp parece refletir a habilidade relativa de cada espécie em aderir ao tecido
hospedeiro (HOSTETTER, 1994). Recentemente, verificou-se uma associação
positiva entre o grau de virulência e a habilidade de formar biofilmes (YANG,
2003). C. albicans adere a vários biomateriais, como cateteres, próteses ou
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implantes médicos, onde a levedura forma biofilmes que contribuem para a
colonização dos tecidos (COSTA; CANDIDO, 2009; HAWSER; DOUGLAS,
1994).
Os mecanismos de aderência a diversos tipos ou superfícies celulares
nas espécies de Candida são complexos e ainda não foram completamente
elucidados. Segundo Manfredi et al. (2006), a aderência é obtida pela
combinação de mecanismos específicos representados pela interação ligante
receptor e não específicos pela agregação, hidrofobicidade da superfície
celular

e

interações

eletrostáticas.

De

maneira

geral,

adesinas

são

biomoléculas que promovem a aderência de C. albicans às células ou ligantes
do hospedeiro.
As

proteínas

de

sequência

tipo-aglutinina

(Als)

são

adesinas

amplamente expressas em C. albicans (SUNDSTRÖM, 2002; FILLER, 2006).
Estas adesinas são codificadas por uma família de genes ALS composta de
nove integrantes distintos no genoma de C. albicans. Dentre todas as proteínas
Als, Als1p, Als3p e Als5p têm sido extensivamente caracterizadas e trabalhos
recentes sugerem que estas proteínas exercem um papel principal na
aderência de C. albicans às células do hospedeiro. Als1p e Als3p foram
descritas em ligações ao endotélio e células epiteliais (LOZA et al., 2004),
enquanto Als5p liga-se às proteínas de matriz extracelular (GAUR; KLOTZ,
1997). Cheng et al. (2005) observaram que a expressão de genes ALS em
isolados clínicos e oriundos de candidíase experimental é dependente do local
da infecção. Durante o primeiro estágio da infecção na mucosa oral, a proteína
Als1p é fundamental para a aderência de C. albicans (KAMAI et al., 2002).
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Outra importante adesina de C. albicans é a Hwp1p, proteína de parede
da hifa 1, encontrada exclusivamente na superfície do tubo germinativo e que
regula ligações fortes as células do epitélio bucal (CHAFFIN et al., 1998). Em
um modelo in vivo utilizando cateter venoso, os mutantes nulos do gene HWP1
foram incapazes de formar biofilme, produzindo apenas microcolônias de
leveduras no lúmen do cateter (NOBILE et al., 2006). Segundo Tronchin et al.
(2008), Hwp1 é a primeira proteína de superfície celular de C. albicans
reconhecida como essencial para a formação do biofilme in vivo.
As proteínas de matriz extracelular (ECM) formam uma rede complexa
que fornece múltiplos sítios para a fixação de microrganismos. Nos mamíferos,
as moléculas envolvidas na aderência às proteínas ECM são receptores
altamente conservados, geralmente membros da família das integrinas que
regulam interações matriz-célula e célula-célula. Entre as proteínas ECM,
laminina, fibronectina, colágeno tipo IV, entactina e vitronectina parecem estar
envolvidos na aderência de C. albicans (TRONCHIN et al., 2008).
Lamininas são glicoproteínas da membrana basal que regulam
diferentes funções celulares, como a integridade estrutural, aderência,
motilidade, crescimento, diferenciação e apoptose (PÄRNÄNEN et al., 2008).
Estudos in vitro mostraram que as lamininas contribuem na patogênese da
infecção retendo o fungo no tecido hospedeiro e mediando a aderência aos
ligantes do hospedeiro (CHAFFIN et al., 1998). Bouchara et al. (1990)
relataram a ligação do tubo germinativo de C. albicans a laminina. No mesmo
ano, a capacidade de células leveduriformes em aderir a laminina imobilizada
foi demonstrada (KLOTZ, 1990).
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Fibronectina é uma glicoproteína dimérica multifuncional de alto peso
molecular que pode ser encontrada no plasma na forma solúvel e na forma
insolúvel como parte dos componentes de matriz extracelular (SKERL;
CALDERONE, 1984). Esta glicoproteína pode mediar a aderência de
C. albicans as células do epitélio vaginal (KALO et al., 1988), porém a
hidrofobicidade da superfície celular e a composição do meio de cultura afetam
a capacidade de ligação (YAN et al., 1996). Os receptores de fibronectina
detectados na parede celular tanto da levedura quanto do tubo germinativo são
antigenicamente e funcionalmente relacionados ao receptor integrina α5β1
humano para fibronectina (SANTONI et al., 1994). C. glabrata e C. tropicalis
também exibem atividade com anticorpos anti-α5 (SANTONI et al., 1995).
A adesão dos conídios da fase leveduriforme e filamentosa do fungo
patogênico Sporothrix schenckii a laminina, fibronectina, colágeno tipo II e
fibrinogênio imobilizados foi avaliada por Lima et al. (1999) pela técnica de
ELISA (Enzyme-linked imunosorbent assay). Os resultados indicaram que
ambas as formas deste fungo podem aderir significativamente (p < 0,05) à
estas proteínas ECM quando comparados aos resultados da adesão à
albumina bovina, utilizada como agente de bloqueio.
Manfredi et al. (2006) avaliaram a capacidade de isolados clínicos de
Candida oriundos de pacientes diabéticos e não diabéticos de aderir in vitro a
fibronectina. Neste estudo, pérolas paramagnéticas foram recobertas com a
proteína ECM e os sítios não específicos de ligação foram bloqueados com
albumina bovina. O inóculo utilizado foi de 108 células/mL e o resultado
expresso pelo número de células de Candida aderidas por pérola recoberta
com fibronectina. Foram observadas diferenças significativas na capacidade de
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adesão in vitro a fibronectina entre os isolados de pacientes diabéticos e nãodiabéticos.
Recentemente, Caro et al. (2008) observaram que a laminina presente
na superfície de células epiteliais pulmonares funciona como mediador na
adesão dos conídios de Paracoccidioides brasiliensis. Houve significativa
redução na aderência fúngica quando as células epiteliais foram pré-tratadas
com anticorpo anti-laminina ou os conídios pré-incubados com laminina solúvel.
A adesão dos conídios à laminina imobilizada foi observada e mostrou-se
específica.
A capacidade de adesão às células do epitélio bucal (BEC) de 23
isolados de Candida, dos quais 12 C. albicans e 2 C. tropicalis, oriundos das
fezes de pacientes com desordens digestivas foi avaliada por Biasoli, Tosello e
Magaró (2002). Os resultados evidenciaram diferenças significativas na adesão
dos isolados de C. albicans em relação aos de C. glabrata, C. krusei e
C. lusitaniae. Para C. tropicalis e C. parapsilosis, a capacidade de adesão entre
estas espécies foi semelhante e discretamente menor que o observado em
C. albicans.
A ação de determinados antifúngicos na capacidade de adesão de
Candida também foi avaliada em alguns estudos descritos. Ellepola, Panagoda,
Samaranayake (1999) conduziram um estudo para verificar a adesão diferentes
espécies de Candida às BEC após exposição a nistatina. Após 1 h de
exposição ao fármaco foi observada redução de 53% para C. albicans, 64%
para C. krusei e C. parapsilosis, 65% para C. guilliermondii e 67% para
C. tropicalis e C. glabrata em relação aos controles não expostos. A influência
dos antifúngicos poliênicos na adesão de C. albicans e C. glabrata às células
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HeLa in vitro foi avaliada por Dorocka-Bobkowska, Konopka e Düzgünes
(2003). A anfotericina B, fármaco padrão ouro no tratamento de infecções
fúngicas disseminadas, foi o mais eficaz contra as duas espécies, reduzindo a
capacidade de adesão em 50 e 60%, respectivamente.
Lyon e Resende (2006a) avaliaram a capacidade de adesão de 20
isolados de C. tropicalis, 14 de C. glabrata e 8 de C. parapsilosis obtidas da
cavidade bucal de pacientes usuários de prótese dental com e sem sinais de
candidíase, antes e após exposição ao fluconazol. A metodologia que
empregou BECs revelou que os isolados dos pacientes com sinais clínicos de
candidíase aderiram intensamente à estas células em relação aos isolados dos
pacientes sem sinais da doença. C. albicans, utilizada para comparação foi à
espécie com maior capacidade de adesão, seguida por C. tropicalis,
C. parapsilosis e C. glabrata. A exposição ao fluconazol reduziu a capacidade
de adesão às BECs de todas as espécies de Candida avaliadas.
Okawa, Miyaguchi e Kobayashi (2008) avaliaram a adesão de 5 isolados
de C. tropicalis a células HeLa juntamente com outros fatores de virulência
para determinar o grau de patogenicidade destes isolados. Os resultados
demonstraram que todas as C. tropicalis aderiram as células HeLa e, dentre os
isolados avaliados, um apresentou capacidade de adesão significativamente
maior que C. albicans, utilizada como controle.
Zeng et al. (2008) investigaram a capacidade de adesão às BECs e
outros fatores de virulência de 112 isolados de C. albicans provenientes de
pacientes com líquen plano oral (subtipos erosivo e não-erosivo) e de
carreadores

saudáveis.

A

capacidade

de

adesão

dos

isolados

foi
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significativamente maior no grupo com lesão. Neste grupo, as amostras do
subtipo erosivo aderiram mais que as do não erosivo.
A capacidade de diferenciação entre as formas leveduriforme e
filamentosa de maneira reversível é observada em muitos patógenos fúngicos
humanos e a transição morfogenética entre estas formas é frequentemente
estimulada pelo crescimento no hospedeiro e correlacionada com a invasão
tecidual (GOW; BROWN; ODDS, 2002). De todas as espécies de Candida,
somente C. albicans e C. dubliniensis apresentam a capacidade de
diferenciação reversível entre a forma leveduriforme e a filamentosa
(CALDERONI; FONZI, 2001). Embora geralmente seja aceito que a forma
leveduriforme é predominante no comensalismo (carreadores) e a forma
filamentosa

na

penetração

tecidual,

ambas

estão

relacionadas

ao

comensalismo e a infecção (SOLL, 2002). Um exemplo típico é C. glabrata, que
apesar da capacidade limitada de formar pseudohifas (CSANK; HAYNES,
2000), está frequentemente envolvida em infecções disseminadas por Candida
(SANGLARD; ODDS, 2002; COLOMBO et al., 2007), indicando que a
habilidade de formar filamentos não é essencial para a patogênese (GOW;
BROWN; ODDS, 2002).
Dentre os vários genes envolvidos no processo de diferenciação das
fases leveduriforme e filamentosa destacam-se EFG1, CPH1 e NRG1. No
entanto, estes genes são co-regulados por outros genes que codificam fatores
de virulência, como as proteases e as adesinas, garantindo então que a
conversão morfológica ocorra quando atividades de degradação e adesinas
forem detectadas (KUMAMOTO; VINCES, 2005).

23

A plasticidade fenotípica refere-se à alta capacidade que as colônias de
C. albicans possuem de mudar o próprio fenótipo. Entretanto, a base do
mecanismo da plasticidade fenotípica bem como o envolvimento deste
fenômeno na virulência de C. albicans ainda não estão claros (YANG, 2003).
Esta característica tem sido relacionada à virulência visto que recém isolados
clínicos a apresentam em maior freqüência que os isolados de micoteca.
C. albicans pode em caráter reversível e em alta frequência mudar o seu
fenótipo (HAYNES, 2001). Segundo alguns autores, a plasticidade fenotípica
pode modular vários fatores de virulência, incluindo a transição levedura – hifa,
aderência, sensibilidade a neutrófilos e oxidantes, secreção de proteases e
sensibilidade a fármacos (SOLL, 2002).
O sistema de plasticidade fenotípica denominado “branco a opaco” de
C. albicans foi descoberto em 1985, e é definido pela capacidade de células
com mesmo genótipo em adotar diferentes morfologias celulares e coloniais
(HULL; HEITMAN, 2002). Colônias brancas e lisas com células redondas a
ovais podem mudar para colônias cinzas, opacas e planas com células
alongadas ou reniformes. Células opacas possuem alta capacidade para
colonizar a pele em modelos cutâneos, ao mesmo tempo essas células são
menos virulentas que as células brancas em modelos animais de infecção
sistêmica (KVAAL et al., 1999; MILLER; JOHNSON, 2002; SOLL, 1997; YANG,
2003).
Em 1965, Staib demonstrou a presença de uma protease em
C. albicans. Posteriormente, Remold, Fasold e Staib (1968) purificaram essa
enzima e demonstraram maior virulência das cepas proteolíticas em relação às
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não-proteolíticas, em experimentos com cobaias, relatando a associação entre
atividade enzimática e virulência de C. albicans pela primeira vez.
Com base no mecanismo catalítico, as proteases são classificadas em
quatro classes: serinas, cisteínas, aspárticas e metalo proteases (MONOD et
al., 2002; NAGLIK et al., 2004). As proteases aspárticas são isoladas de várias
espécies fúngicas, entretanto alguns microrganismos, como C. albicans,
adaptaram esta propriedade bioquímica para realizar funções especializadas
durante o processo de infecção em humanos, animais e plantas (NAGLIK et al.,
2004).
As aspartil proteases (Sap) de C. albicans são codificadas por dez
genes. Após a descoberta do gene SAP1, mais 9 genes foram identificados e
sequenciados. A família de genes SAP fornece um eficiente sistema
proteolítico vital para o sucesso tanto no comensalismo quanto no
desenvolvimento de infecções. Desse modo, tais enzimas podem permitir a
aquisição de nutrientes pela proteólise de substratos do hospedeiro (HUBE;
NAGLIK, 2001; ZAUGG et al., 2001).
A expressão das proteases é rigidamente controlada (NAGLIK et al.,
1999). Desta forma, esses genes são expressos diferencialmente in vivo, de
acordo com o tipo e o estágio do processo infeccioso, pois diferentes proteases
são requeridas para agir sobre proteínas e tecidos específicos do hospedeiro
(OLLERT et al., 1995; HUBE; NAGLIK, 2001; PICHOVÁ et al., 2001). Segundo
Naglik et al. (2003), determinados genes SAP parecem ser essenciais durante
as infecções mucosas (SAP1 a SAP3) e sistêmicas (SAP4 a SAP6). Tal fato
também foi observado por Kalkanci et al. (2005) quando investigaram a
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distribuição dos genes SAP entre diferentes isolados de C. albicans utilizando
pares de primers específicos para cada SAP.
Estudos demonstram que as células leveduriformes de C. albicans
expressam predominantemente os genes SAP1 a SAP3 enquanto na fase
filamentosa predominam SAP4 a SAP6. A análise da expressão in vitro dos
genes SAP revelou que em C. albicans o gene SAP2 é o mais expresso
(NAGLIK et al., 2003; SCHALLER et al., 2005).
A regulação dos genes SAP resulta de mudanças no ambiente de
crescimento, na transição morfológica de levedura para hifa e na presença de
fenótipos alternativos. A expressão destes genes é um processo altamente
regulado e interligado a uma complexa co-regulação da transcrição com outros
fatores de virulência de Candida e com as múltiplas funções das proteases in
vivo, conforme visto na Figura 1 (NAGLIK et al., 2004; SCHALLER et al., 2005).

Adesão
Formação de
biofilmes

Plasticidade
fenotípica

Cavitação

Família de genes SAP

Dimorfismos
Interação com
sistema imune

Invasão e lesão
tecidual

Aquisição de
nutrientes

Figura 1. Expressão dos genes SAP e possíveis ações relacionadas a
patogenicidade (adaptado de Naglik et al., 2004).

No

gênero

Candida,

as

proteases

aspárticas

são

secretadas

predominantemente por C. albicans embora genes homólogos tenham sido
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identificados em outras espécies (HAYNES, 2001). Além de C. albicans e
C. tropicalis, alguns isolados de C. parapsilosis, C. rugosa, C. lusitaniae e
C. lipolytica produzem proteases in vitro, embora a secreção in vivo seja
questionável (HOEGL; OLLERT; KORTING, 1996). Estas proteases são
capazes de degradar vários substratos, tais como: queratina, colágeno,
albumina, hemoglobina, cadeia pesada de imunoglobulina e proteínas de
matriz extracelular (OLIVEIRA et al., 1998; PICHOVÁ et al., 2001). A
degradação das proteínas de matriz extracelular, como laminina, fibronectina e
mucina, é realizada em particular pelos produtos do gene SAP2, auxiliando na
aderência da levedura às células do epitélio bucal (MANFREDI et al., 2006). A
produção de proteases aspárticas está associada à habilidade para aderir e
colonizar tecidos do hospedeiro (MCMULLAN-VOGEL et al., 1999) e parece
estar envolvida na invasão e destruição tecidual (YANG, 2003). Com relação a
candidíase bucal, o papel destas proteases no processo da doença permanece
pouco conhecido (KURIYAMA; WILLIAMS; LEWIS, 2003).
In vitro, a produção de proteases é observada em meios de cultura
contendo proteína exógena como única fonte de nitrogênio. A albumina bovina
(BSA) é mais utilizada, porém as proteases podem ser estimuladas por outras
proteínas ou misturas de peptídeos como, por exemplo, peptona e triptona
(LERNER; GOLDMAN, 1993; DÓSTAL et al., 2003). A técnica clássica para a
pesquisa de proteases em leveduras do gênero Candida foi descrita por
Rüchel, Tegeller, Trost (1982), a qual utiliza BSA como fonte de nitrogênio e a
produção de proteases é revelada pela formação de um halo de hidrólise
translúcido ao redor da colônia.
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O nível de atividade das exoenzimas no laboratório geralmente é
avaliado através de uma unidade denominada de zona de precipitação (PZ)
que é razão entre o diâmetro da colônia (dc) pelo diâmetro da colônia mais a
zona de precipitação (dcp), ou seja, PZ = dc / dcp. A amostra produtora da
enzima forma um halo ao redor do inóculo. De acordo com esse sistema a
atividade enzimática é considerada alta quando PZ é ≤ 0,63, moderada no
intervalo 0,64 ≤ PZ ≤ 0,99 e quando PZ é igual a 1, a amostra não apresentou
atividade da enzima pesquisada (PRICE; WILKINSON; GENTRY, 1982).
Silva (1999) analisando amostras de leveduras isoladas da mucosa
bucal de pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e de
um grupo de indivíduos clinicamente sadios, observou que todas as amostras
estudadas, independentemente do grupo, apresentaram forte atividade
proteolítica, com PZ variando de 0,11 a 0,60, sem diferença estatística entre os
grupos. A alta atividade da enzima proteinase também foi observada por Penha
et al. (2000) em isolados bucais de C. albicans de pacientes totalmente
desdentados e com estomatite protética. Costa et al. (2009) não observaram
diferenças significativas no nível de atividade da enzima proteinase entre
isolados orais de C. albicans e C. tropicalis quando avaliaram o comportamento
das duas espécies utilizando meio sólido contendo BSA como única fonte de
nitrogênio.
Com o propósito de ampliar a detecção da atividade enzimática de
outras espécies de Candida utilizando um método semiquantitativo, Dóstal et
al. (2003) avaliaram um ágar suplementado com yeast carbon base (YCB),
hemoglobina bovina e azul de bromofenol. Neste meio os isolados proteolíticos
formaram halo amarelado ao redor da colônia. Todas as amostras de
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C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. krusei cresceram no meio de
cultura proposto. A atividade proteolítica foi detectada somente nos isolados de
C. albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis.
Hamal et al. (2004) avaliaram a atividade de proteases de espécies
Candida isoladas de diferentes sítios anatômicos. O ensaio foi realizado no
meio descrito por Dóstal et al. (2003) e considerado positivo na presença de
uma zona de clarificação ao redor da colônia. Todas as 250 amostras de
C. albicans, 146 de C. parapsilosis e a maioria (97%) das C. tropicalis
apresentaram atividade proteolítica. Os isolados de C. albicans foram mais
proteolíticos em pH 3,5 enquanto os de C. parapsilosis em pH 4,5. Com
C. tropicalis, a produção de proteases foi observada nos dois valores de pH
avaliados sem diferenças significativas.
Kuriyama, Williams e Lewis (2003) verificaram in vitro a atividade de
proteases de 164 C. albicans recuperadas de indivíduos com diferentes tipos
de lesão bucal e de carreadores saudáveis por método quantitativo. As
amostras do grupo com lesão foram significativamente mais proteolíticas que
as do grupo de carreadores. Entretanto, não foram observadas diferenças
significativas na atividade proteolítica das três formas de candidíase bucal
avaliadas.
Lyon e Resende (2006b) determinaram a atividade de proteases de
C. albicans isoladas da cavidade bucal de usuários de prótese com e sem
lesão empregando duas metodologias. O método quantitativo verificou a
diferença nos valores de absorbância/mL (OD/mL) de 100 µL de sobrenadante
de cultura em caldo extrato de levedura (YPD) acrescidos de 900 µL de
solução-tampão citrato de sódio e 0,2% de BSA na presença e ausência de
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pepstatina A, um inibidor de proteases. Na ocasião foram observadas
diferenças significativas na média de OD/mL entre os grupos avaliados.
A atividade proteolítica de 18 isolados de Candida sp, incluindo 2 de
C. albicans e 6 de C. tropicalis, obtidos da cavidade bucal de indivíduos senis
foi avaliada através de método semiquantitativo e quantitativo por FurlanetoMaia et al. (2008). Os autores relataram apenas que ocorreram variações na
atividade proteolítica dos isolados entre as metodologias utilizadas.
O termo fosfolipases refere-se a um grupo heterogêneo de enzimas que
possuem a habilidade de hidrolisar um ou mais ésteres ligados a
glicerofosfolipídios. Embora o substrato de todas as fosfolipases sejam os
fosfolipídios, cada enzima tem a capacidade de quebrar uma ligação éster
específica. Desta maneira, a classificação por letras A, B, C e D é utilizada para
diferenciação das enzimas e indicar a ligação éster alvo na molécula de
fosfolipídio. Muitos estudos têm considerado as fosfolipases como um
importante

fator

de

virulência

em

protozoários,

bactérias

e

fungos

(GHANNOUM, 2000). A produção de fosfolipases em grandes quantidades
está relacionada a um alto grau de patogenicidade, aumento da aderência às
células do hospedeiro e elevado percentual de mortalidade em modelos
animais (IVANOVSKA, 2003).
Banno, Yamada e Nozawa (1985) detectaram a presença da fosfolipase
B em filtrados de cultura de C. albicans e relataram que a faixa de pH 4,0 – 5,0
é ótima para a atividade enzimática. Para os autores, esta é a principal classe
de fosfolipases secretada pelas linhagens patogênicas de C. albicans. A
fosfolipase B é codificada por dois genes PLB1 e PLB2. O gene PLB1 parece
ser o mais importante para atividade de fosfolipase (LEIDICH et al., 1998;
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SUGIYAMA et al., 1999). No entanto, Ghannoum (2000) relatou que cepas
deficientes de PLB1 produzem quantidades residuais da enzima.
A enzima fosfolipase B1 de C. albicans é secretada durante a invasão
do trato gastrointestinal de camundongos e, portanto, mutantes deficientes do
gene PLB1 apresentam virulência significativamente atenuada tanto em modelo
intragástrico de camundongos jovens quanto no modelo intravenoso de
candidíase murina (GHANNOUM, 2000; LEIDICH et al., 1998). A reintrodução
do gene PLB1 funcional em mutantes nulos restabelece a virulência a níveis
similares aos observados na cepa parental (MUKHERJEE et al., 2001).
Amostras de soro de pacientes com infecções sistêmicas por espécies de
Candida reagiram com fosfolipase B purificada, indicando que a mesma é
produzida em humanos (IBRAHIM et al., 1995).
Em 1982, Price, Wilkinson e Gentry descreveram um método prático
para a detecção de fosfolipases de C. albicans. Os autores sugeriram a
incorporação da gema do ovo, substrato com grande quantidade de
fosfolipídeos, ao meio ágar Sabouraud dextrose (ASD). Os isolados de
Candida produtores de fosfolipases apresentaram um halo opaco em torno das
colônias, o qual seria originado provavelmente pela formação de complexos
entre o cálcio e os ácidos graxos provenientes da ação das fosfolipases nos
fosfolipídeos da gema de ovo. O método tornou-se tradicional para a
determinação da atividade enzimática de fosfolipases em isolados de
C. albicans (GHANNOUM, 2000). Segundo Ibrahim et al. (1995), a fosfolipase
B é a principal classe de fosfolipase detectada pelo método da placa contendo
a gema de ovo como substrato. Entretanto, para alguns pesquisadores, devido
à gema de ovo conter substratos também para as enzimas lipases, que
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degradam triglicerídeos, o método não é específico, devendo ser utilizado
apenas para um rastreamento inicial dos isolados de Candida (GHANNOUM,
2000).
A triagem de 41 isolados de Candida para a produção de fosfolipase
utilizando o ensaio em placa com ágar gema de ovo, demonstrou que 79% dos
isolados de C. albicans apresentaram atividade enzimática, enquanto que
nenhum dos isolados de C. tropicalis, C. glabrata e C. parapsilosis mostraram
atividade

da

enzima

fosfolipase

(SAMARANAYAKE;

RAESIDE;

MACFARLANE, 1984). Recentemente, Fotedar e Al-Hedaithy (2005) realizaram
pesquisa de fosfolipase em 87 isolados clínicos de C. dubliniensis, após 7 dias
de incubação no meio ágar fosfolipase e relataram ausência do halo opaco ao
redor das colônias, ou seja, os isolados não apresentaram a atividade da
enzima.
Em amostras de C. albicans isoladas a partir do biofilme de próteses
dentais, Candido (2000) observou que em 77% delas a enzima fosfolipase foi
produzida em diferentes níveis de atividade. Kurnatowska (1998) verificou que
todos os isolados de C. albicans de pacientes com estomatite protética
apresentaram alta atividade da enzima fosfolipase (PZ ≤ 0,63). A atividade
desta enzima foi maior entre as amostras de C. albicans isoladas da boca de
pacientes com AIDS do que daquelas isoladas de pacientes clinicamente
saudáveis (SILVA, 1999). Todos os 239 isolados de C. albicans da cavidade
bucal e vaginal de mulheres portadoras ou não do vírus da imunodeficiência
humana (HIV) foram produtores de fosfolipase, no entanto o nível da atividade
nos isolados das mulheres HIV positivo foi maior que nos isolados das
mulheres HIV negativo (RIBEIRO et al., 2004).
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1.3

Caracterização molecular

Procedimentos laboratoriais específicos e adequados são necessários
para avaliar o relacionamento genético de microrganismos de interesse
médico. Tais procedimentos têm sido essenciais para compreender a dinâmica
dos organismos infecciosos na população humana, decifrar o complexo
relacionamento entre infecção e comensalismo, identificar a origem de uma
infecção ou monitorar a emergência de linhagens resistentes a fármacos
(SOLL, 2000). Métodos que empregam sistemas fingerprinting têm sido
empregados para avaliar a variabilidade genética de isolados de C. albicans,
tais como Cariotipagem Eletroforética (Electrophoretic Karyotype - EK),
Eletroforese de Enzima Multiloco (Multi-Locus Enzyme Electrophoresis MLEE), DNA Polimórfico Amplificado ao Acaso (Random Amplified Polymorphic
DNA - RAPD) e Polimorfismo no Comprimento do Fragmento de Restrição
(Restriction Fragment Lenght Polymorphism - RFLP) com e sem hibridação
(SOLL, 2000).
Vários métodos de tipagem molecular são usados para caracterizar
leveduras e delinear a similaridade genética (PUJOL et al. 1997; SOLL, 2000;
REISS et al. 1998). Dentre as técnicas disponíveis, o RAPD é considerado uma
ferramenta valiosa para o estudo epidemiológico genético das infecções por
Candida (CLEMONS et al., 1997; DASSANAYAKE, SAMARANAYAKE, 2003;
PINTO et al., 2004). Desenvolvido por Williams et al. (1990), o RAPD permite a
análise de uma grande diversidade de organismos, detectando polimorfismos
intra e interespécies, sem necessidade de prévio conhecimento sobre as
seqüências-alvo a serem amplificadas no ácido desoxirribonucléico (DNA) de
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interesse. Esta técnica utiliza um único primer, composto por uma curta
seqüência de nucleotídeos, que hibridiza de forma aleatória na fita molde
(template) de DNA, enquanto na reação em cadeia da polimerase (PCR)
clássica é empregado um par de primers espécie específico, para amplificar
uma seqüência-alvo conhecida no genoma estudado (WELSH; McCLELLAND,
1990).
Com o intuito de realizar a vigilância epidemiológica de C. albicans
isoladas de vários sítios anatômicos em uma unidade de queimados, Robert et
al. (1995) utilizaram a técnica de RAPD e reportaram que a infecção cruzada
ocorria em poucos casos e que os genótipos mais frequentes correspondiam
às cepas epidêmicas.
Sanz et al. (1996) verificaram o genótipo de 16 isolados de C. albicans,
provenientes de diferentes sítios anatômicos, utilizando 4 primers arbitrários e
relataram que o primer AP-03 apresentou maior poder discriminatório, gerando
8 padrões distintos de DNA entre estes isolados.
A caracterização da diversidade genética de 15 isolados clínicos de
C. parapsilosis obtidos de infecções bucais, cutâneas e sistêmicas foi avaliada
por Dassanayake e Samaranayake (2000). As amostras foram caracterizadas
por RAPD utilizando 4 diferentes primers. RSD6 e RSD9 geraram 7 perfis de
RAPD enquanto RSD7 e RSD12 revelaram 6 e 10 perfis respectivamente.
Quando os dados foram correlacionados, um alto grau de heterogeneidade
genômica foi observado nos isolados sistêmicos em relação aos isolados
bucais e cutâneos.
Pinto et al. (2004) analisaram a variabilidade genética de 37 isolados de
Candida sp de diferentes sítios anatômicos de 11 pacientes infectados com o
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vírus HIV por RAPD utilizando 9 primers. Estes pesquisadores observaram a
produção de um perfil de bandas que permitiu a identificação de polimorfismos
intra e interespecíficos entre os isolados obtidos do mesmo paciente, além da
diferenciação das cepas de C. albicans isoladas de diferentes pacientes.
A epidemiologia molecular pelo RAPD de 38 isolados de C. albicans, 15
de C. tropicalis e 12 de C. glabrata recuperados da urina de pacientes
internados em uma unidade de terapia intensiva foi avaliada por RAPD com os
primers Cnd3 e Cnd4. Os primers foram apropriados na caracterização
isolados de C. albicans, porém produziram poucos perfis de RAPD para
C. tropicalis e C. glabrata. Os resultados demonstraram que diferentes
genótipos foram dominantes em intervalos de tempo variados em um mesmo
paciente (ERGON; GÜLAY, 2005).
A variabilidade genética de 46 isolados clínicos de C. pelliculosa foi
avaliada por diferentes métodos moleculares por Barchiesi et al. (2005).
Entretanto, os primers RP2, RP4, SOY e M13 não foram adequados para a
análise desta espécie por RAPD. Na ocasião, a técnica IR-PCR (inter-repeat
PCR) apresentou maior poder discriminatório e foi selecionada para a
avaliação das amostras.
A tipagem molecular por RAPD de isolados nosocomiais de C. albicans,
C. tropicalis e Trichosporon spp. foi avaliada por Silva (2005). Os primers 6 e
M13 evidenciaram heterogeneidade tanto dos isolados de C. albicans quanto
de C. tropicalis e a tipagem por RAPD foi considerada eficiente para monitorar
genótipos circulantes no ambiente hospitalar.
Song et al. (2005) avaliaram a relação genética de leveduras do gênero
Candida isoladas da mucosa bucal e palatina e da bolsa periodontal de
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pacientes com periodontite. As amostras foram caracterizadas por RAPD
utilizando o primer GC10/1. As leveduras oriundas de pacientes com
periodontite foram geneticamente mais diversas que as de carreadores
saudáveis. No ano seguinte, estes pesquisadores utilizaram a mesma
metodologia para avaliar a relação genética de Candida sp recuperadas de
pacientes com candidíase pseudomembranosa e estomatite protética. As
leveduras dos grupos avaliados foram heterogêneas (SONG et al., 2006).
Em 2006, Valério, Weikert-Oliveira e Resende avaliaram a similaridade
genética de 10 isolados de C. albicans, 2 de C. glabrata e 1 de C. parapsilosis
pela técnica de RAPD utilizando 15 primers. Pouco polimorfismo intraespécie
foi observado nos isolados de C. albicans. No entanto, os perfis obtidos com os
primers OPA, SOY, RP, ITS E NS permitiram a caracterização de
polimorfismos interespecíficos.
Marol e Yücesoy (2007) avaliaram a epidemiologia molecular de 42
C. albicans, 16 C. glabrata e 12 C. tropicalis recuperadas de vários sítios de
infecção de pacientes internados em unidade de terapia intensiva. O RAPD foi
realizado com os primers AP50-1, OPE-03, OPE-18 e RP4. O primer AP50-1
gerou perfis de RAPD somente para C. glabrata. OPE-03 apresentou maior
número de perfis para C. albicans e OPE-18 para C. tropicalis. A maioria dos
isolados apresentou perfis de RAPD diferentes indicando que as infecções
foram ocasionadas por cepas endógenas.
Barros et al. (2008) investigaram a diversidade genética de 156
C. albicans e 3 C. dubliniensis isoladas de diferentes áreas da cavidade bucal
de pacientes com periodontite pelo método do RAPD utilizando os primers
AP-03 e OPA-03. Os primers geraram 11 e 5 perfis de RAPD para C. albicans,
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respectivamente. A análise combinada dos primers gerou 16 perfis de RAPD
para C. albicans e apenas um para C. dubliniensis. Os autores encontraram
uma população de C. albicans homogênea neste grupo de pacientes.
Com o objetivo de verificar a associação entre sensibilidade ao
fluconazol e similaridade genética, Wang et al. (2007) analisaram 23 isolados
de C. tropicalis resistentes ao fluconazol oriundos do Programa de Vigilância
Antimicrobiana de Taiwan. A similaridade foi avaliada por RAPD e revelou que
isolados de C. tropicalis resistentes ao fluconazol parecem ser geneticamente
relacionados. Os pesquisadores também observaram que os isolados
resistentes e os isolados sensíveis, apresentaram pela eletroforese em campo
pulsado (PFGE) dois pulsotipos distintos, respectivamente.
As seqüências ribossomais, como as regiões intergênicas espaçadoras
(ITS) do DNA ribossomal fúngico, mostram-se úteis para tipagem genética e
têm sido amplamente utilizadas na identificação de espécies fúngicas por PCR
(TAMURA et al., 2001). McCullough, Clemons e Stevens (1999) relataram o
desenvolvimento de um primer para amplificar a região do 25S rRNA (rDNA)
que permite agrupar os isolados de C. albicans em 4 genótipos (A, B, C e D)
baseando-se no tamanho do produto amplificado na PCR. Estes autores
sugerem ainda que a distribuição dos genótipos de C. albicans varia
geograficamente. Tamura et al. (2001) descreveram a presença de um novo
genótipo (genótipo E) de C. albicans também com base na região intron 25S
rRNA, este foi caracterizado por um produto de PCR com cerca de 1400 pares
de base.
Diante do exposto, não observamos registros na literatura acerca da
capacidade de adesão, caracterização molecular e detecção de genes

37

relacionados à adesão e atividade proteolítica em isolados clínicos de
C. albicans e C. tropicalis oriundos de pacientes imunocompetentes com
candidíase bucal em nossa população. Considerando-se que a caracterização
molecular é clinicamente significativa, pois pode ser utilizada como uma
ferramenta epidemiológica para elucidação da diversidade genotípica deste
microrganismo; que diferentes genes estão relacionados com o potencial de
virulência de acordo com o sítio anatômico acometido; que a detecção da
atividade enzimática através de um método com melhor reprodutibilidade
contribuirá de forma significativa

na avaliação dos

isolados

clínicos

favorecendo uma análise segura entre os resultados obtidos por diferentes
grupos de pesquisa; assim como a padronização de um ensaio para verificar a
capacidade de adesão, pois segundo Hostetter (1994), o tipo de ensaio
empregado é crucial para a avaliação dos estudos de adesão, sendo
responsável pelas discrepâncias vistas na literatura, surgiram os objetivos
dessa investigação.
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6.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos conclui-se que:

 O método padronizado empregando ELISA foi apropriado para analisar
a capacidade de adesão de C. albicans e C. tropicalis.

 Todos os isolados de C. albicans e C. tropicalis aderiram a laminina e a
fibronectina.

 Os isolados de C. tropicalis apresentaram índice de adesão relativa
significativamente maior que os de C. albicans (p < 0,05).

 O método semiquantitativo e o método quantitativo detectaram atividade
proteolítica em todos os isolados de C. albicans.

 A detecção da atividade proteolítica dos isolados de C. tropicalis foi
maior pelo método quantitativo.

 A correlação entre as metodologias empregadas para avaliar a atividade
proteolítica foi baixa.

 Os genes de virulência ALS2, ALS3, SAP1, SAP3 e PLB1 foram
amplificados somente nos isolados de C. albicans.
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 Polimorfismos intraespecíficos foram observados nos isolados de
C. albicans e C. tropicalis.

 Os isolados de C. tropicalis apresentaram maior diversidade genética
que os isolados de C. albicans.
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