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RESUMO 
 

CANELA, H.M.S. Análise molecular da anidrase carbônica no fungo patogênico 

humano Aspergillus fumigatus. 2013. 79 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2013. 

 

O fungo Aspergillus fumigatus é o segundo maior causador de infecções fúngicas 

invasivas em pacientes imunocomprometidos e a principal espécie causadora da 

aspergilose invasiva, doença de alta taxa de mortalidade que atinge principalmente 

os pulmões e que pode se disseminar pelo organismo. Durante o processo de 

infecção, o fungo precisa adaptar-se ao organismo do hospedeiro e um dos 

obstáculos encontrados é a mudança na concentração de dióxido de carbono (CO2), 

que, de 0,033% no ambiente, chega a até 6% no interior do hospedeiro. As 

anidrases carbônicas são enzimas envolvidas na hidratação reversível do CO2 e já 

foram apontadas como importantes na virulência de patógenos como Plasmodium 

falciparum, Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori, Cryptococcus 

neoformans e Candida albicans. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o papel da 

enzima anidrase carbônica no desenvolvimento e virulência do fungo A. fumigatus, 

que apresenta quatro homólogos desta enzima (cafA, cafB, cafC e cafD). Para isso, 

foram utilizadas linhagens de A. fumigatus com os homólogos da enzima deletados 

(ΔcafA, ΔcafB, ΔcafC, ΔcafD e ΔcafAΔcafB) e a linhagem selvagem (ΔakuBku80), da 

qual foram originadas as mutantes. Foram realizadas avaliações fenotípicas da 

estrutura dos conidióforos das diferentes linhagens, determinação da sensibilidade 

frente a diferentes agentes estressantes (antifúngicos, promotores de apoptose, 

estresse iônico, nitroativo, oxidativo, e de parede celular) e determinação da 

expressão gênica global em diferentes concentrações de CO2. Foi verificado que a 

deleção de cada um dos homólogos da anidrase carbônica de A. fumigatus não 

interfere na estrutura dos conidióforos deste fungo. Por outro lado, a deleção induziu 

alteração da sensibilidade do fungo frente a alguns compostos estressantes (ácido 

acético e peróxido de hidrogênio). Ainda, a análise da expressão gênica revelou um 

gene envolvido na adaptação do fungo ao aumento da concentração de CO2, o gene 

cipC, que não apresenta homólogos nas células de mamíferos. Este gene foi 

caracterizado neste trabalho por meio de sua deleção na linhagem selvagem 

(ΔakuBku80) de A. fumigatus e avaliação fenotípica microscópica e de sensibilidade a 

agentes estressantes (antifúngicos, promotores de apoptose, estresse iônico, 

nitroativo, oxidativo, e de parede celular). A deleção do gene não interferiu na 

estrutura do fungo, porém aumentou sua sensibilidade a alguns compostos 

(calcoflúor e menadiona). Foram realizados, ainda, testes de virulência em modelo 

animal utilizando-se o mutante ΔcipC, os quais revelaram que a deleção deste gene 

atenua a virulência do fungo. Assim, foi possível concluir que as anidrases 

carbônicas não são relevantes para o desenvolvimento e virulência de A. fumigatus; 



Resumo ________________________________________________________________________ ii 

 

porém, este fungo modifica a expressão de seus genes de modo a adaptar-se às 

variações na concentração atmosférica de CO2. O gene cipC está envolvido nesse 

processo de adaptação e é importante para o desenvolvimento do fungo e sua 

virulência, tornando-se um alvo para o estudo de novas terapias para o tratamento 

da aspergilose invasiva. 

 
Palavras-chave: 1. Aspergillus fumigatus. 2. Anidrases carbônicas. 3. Análise da 
expressão gênica.  4. Aspergilose invasiva. 5. Análise da virulência. 6. cipC.  
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1.1 Aspergillus fumigatus 

 

O gênero Aspergillus compreende mais de 250 espécies que podem 

produzir produtos úteis no dia a dia, serem utilizadas em processos 

biotecnológicos ou como modelo para estudos de biologia celular e genética de 

células eucarióticas, contaminar alimentos e produzir toxinas e, finalmente, causar 

doenças, como A. fumigatus (GIBBONS; ROKAS, 2013). 

As espécies patogênicas podem causar diversas patologias como 

aspergilose broncopulmonar alérgica, aspergilose pulmonar crônica, sinusite e 

aspergilose invasiva, que é a patologia mais severa (FORTÚN et al., 2012; 

LÓPEZ-CORTÉS et al., 2012).  

A aspergilose invasiva ocorre quando os conídios do fungo são inalados por 

pessoas imunodeprimidas e não são eliminados pelo sistema imune ineficaz. Isto 

que permite que o fungo se aloje no pulmão e suas hifas se desenvolvam e 

destruam os tecidos, causando isquemia e infarto, podendo atingir a corrente 

sanguínea e se espalhar para outros órgãos. A doença atinge principalmente 

pacientes portadores de neoplasias hematológicas, transplantados de órgãos 

sólidos e transplantados de medula óssea. Embora o uso de voriconazol tenha 

trazido melhoras aos pacientes, a mortalidade da doença ainda é alta e varia de 

60 a 90% (ABAD et al., 2010; ASARE et al., 2013; BARKER et al., 2012; FORTÚN 

et al., 2012; STEINBACH et al., 2012).  

Por ser a principal porta de entrada do fungo, o trato respiratório e, 

principalmente, os pulmões, são as partes mais atingidas. Entretanto, em 3 a 7% 

dos casos, a doença atinge outras partes do corpo, como coração e sistema 

nervoso central, podendo também causar fungemia (LÓPEZ-CORTÉS et al., 

2012; STEINBACH et al., 2012). A aspergilose invasiva também pode ser 

adquirida durante cirurgias e, nesses casos, a doença atinge o local do corpo que 

sofreu a intervenção cirúrgica (LÓPEZ-CORTÉS et al., 2012). 

A evolução da aspergilose invasiva é rápida. Através de cortes 

anatomopatológicos é possível visualizar infiltrados inflamatórios de 8 a 24 horas 

após a infecção de coelhos com conídios do fungo; hifas aparecem de 8 a 16 

horas após a infecção e de 24 a 96 horas há uma progressiva extensão das hifas, 
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acompanhada de inflamação, o que pode ser visualizado na Figura 1 (HOPE et 

al., 2010). 

 
Figura 1. Evolução da aspergilose invasiva em pulmão de coelho (adaptado de 
HOPE et al., 2010). 
 

Embora seja raro, pacientes imunocompetentes também podem adquirir a 

aspergilose invasiva. Também já foram relatados casos de colonização por 

Aspergillus spp. em portadores de câncer no sistema respiratório (ASARE et al., 

2013; NILSSON; RESTREPO; JAGIRDAR, 2013). 

O diagnóstico da doença é difícil devido à baixa sensibilidade dos métodos 

existentes. Existem três classificações de infecção: possível, provável e provada, 

determinadas com base na doença pré-existente, exames clínicos, incluindo 

exames radiológicos, e exames microbiológicos e histológicos (FORTÚN, et al., 

2012). 

Nos últimos anos, o número de pessoas imunocomprometidas aumentou 

devido aos avanços alcançados no transplante de órgãos, tratamentos de câncer 

e doenças como a AIDS. Sendo assim, a incidência das infecções fúngicas 
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aumentou drasticamente; porém, o desenvolvimento de novos antifúngicos não 

acompanhou esse crescimento. Assim, o tratamento da aspergilose invasiva 

ainda é um desafio: o fármaco mais utilizado é o voriconazol, embora o uso de 

anfotericina B também seja muito frequente; a anfotericina B lipossomal e a 

caspofungina também são utilizadas. O voriconazol pode causar danos hepáticos, 

quando interage com outros medicamentos e já foram relatadas linhagens 

resistentes a esse antifúngico. Sabe-se que a anfotericina B é nefrotóxica e pode 

complicar ainda mais o estado do paciente, que, por ser imunossuprimido, já se 

encontra debilitado. As equinocandinas, como a caspofungina, são eficientes, 

porém, apresentam alto custo e casos de resistência a esses antifúngicos já 

foram relatados (FORTÚN et al., 2012; LÓPEZ-CORTÉS et al., 2012). 

Dentre as espécies causadoras da aspergilose invasiva, destaca-se A. 

fumigatus, a principal espécie causadora da aspergilose invasiva, sendo 

responsável por 50 a 90% dos casos, incidência que varia com os anos; e é a 

segunda espécie que mais causa infecções fúngicas invasivas em pacientes 

imunocomprometidos, atrás somente da levedura Candida albicans (GIBBONS; 

ROKAS, 2013; STEINBACH, et al., 2012). 

O fungo A. fumigatus apresenta colônias brancas de textura algodonosa, 

que desenvolvem coloração cinza esverdeada e textura veludosa com o passar 

dos dias de cultivo. Apresenta conidióforo liso, constituído por vesículas 

hemiesféricas que tem seus três quartos superiores ocupados por fiálides com 

conídios globulosos (SIDRIM; ROCHA, 2004).  

A predominância de A. fumigatus se deve às diversas características que o 

auxiliam na colonização e não a um fator de virulência isolado. O fungo apresenta 

ampla distribuição no meio ambiente (1 a 100 conídios/m3 no ambiente), 

termotolerância (resiste a até 75°C), conídios de pequeno tamanho (2-3 µm) que 

apresentam superfície hidrofóbica, resistência ao estresse oxidativo e toxinas 

(ABAD et al., 2010; KUBITSCHECK-BARREIRA et al., 2013; WEZENSKY; 

CRAMER, 2011). 

Para que a colonização do hospedeiro se realize, o fungo deve se adaptar 

rapidamente ao microambiente encontrado no interior do hospedeiro. Estudos 

mostraram que, para que essa colonização se efetue, o fungo modifica a 

expressão de cerca de 2200 genes envolvidos em diversas funções, dentre elas o 
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transporte de ferro e aminoácidos, proteólise, catabolismo de carboidratos e 

resposta ao estresse oxidativo. Os genes que estão envolvidos com a resposta às 

espécies reativas de oxigênio são os que mais apresentam sua expressão 

aumentada. Além do estresse oxidativo, o fungo também tem que lidar com a 

diferença na temperatura, mudanças de pH, disponibilidade de nutrientes, hipóxia 

e aumento da concentração de dióxido de carbono, que, no ambiente é de 

0,033% e no interior do hospedeiro chega a 6%. O fungo A. fumigatus apresenta 

a capacidade de se desenvolver em concentrações de até 0,1% de oxigênio, 

porém, não tem a habilidade de se desenvolver em ambientes anaeróbios, já que 

necessita da cadeia respiratória para a germinação dos conídios e posterior 

infecção (HAN et al., 2010; HARTMANN et al., 2011; WEZENSKY; CRAMER, 

2011). 

Dadas às dificuldades de diagnóstico e tratamento e altas taxas de 

incidência e mortalidade, existe a necessidade de se desenvolver novas terapias 

e tratamentos para essa doença tão perigosa. Para isso, o entendimento da 

fisiologia e patogênese do fungo é fundamental, visto que aponta alvos 

terapêuticos e possíveis estratégias de diagnóstico (KUBITSCHECK-BARREIRA, 

et al, 2013). 

O genoma de A. fumigatus foi sequenciado em 2005 e sabe-se que o fungo 

apresenta 8 cromossomos e cerca de 9922 sequências codificadoras de 

proteínas. O sequenciamento do genoma foi um enorme passo no estudo do 

fungo e possibilitou o uso de metodologias úteis e confiáveis para o entendimento 

de mecanismos utilizados durante a evolução da patologia, como o “microarray”, 

PCR em tempo real, deleção de genes, entre outros (KNIEMEYER et al., 2011; 

NIERMAN et al., 2005).  

 

1.2  Anidrases carbônicas 

 

O dióxido de carbono (CO2) é uma pequena molécula que é gerada em 

decorrência do processo de respiração. Também é um nutriente, um fator de 

sensoriamento e um componente do ciclo do carbono. No ambiente é encontrado 

em baixas concentrações, 0,033%, porém, atinge altas concentrações em 

diversos tecidos. O CO2 sofre uma interconversão para bicarbonato, através da 
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reação espontânea CO2+H2O H2CO3 HCO3
-+H+, porém, esta reação ocorre 

lentamente. Existe uma família de enzimas, chamadas anidrases carbônicas, que 

catalisam essa interconversão com eficiência. Essa família ocorre em diversas 

espécies e é dividida em 5 classes: α, β, , δ, ζ; todas são metaloenzimas que 

necessitam de íons como cofatores, tais como Zn (II), Fe (II), Co (II) ou Cd (II). A 

classe α é encontrada em procariotos, fungos, plantas e mamíferos; a β, em 

bactérias, fungos e plantas; a , em arqueobactérias; δ e ζ, em diatomáceas 

marinhas (ELEUCHE; PÖGGELER, 2010).  

As anidrases carbônicas são importantes para o crescimento em 

concentrações ambientais de CO2 por fornecerem bicarbonato para várias 

reações, como aquelas catalisadas por acetil-CoA e piruvato carboxilase 

(ELEUCHE; PÖGGELER, 2010).  

Estudos mostraram que a inibição das anidrases carbônicas dos patógenos 

Plasmodium falciparum, Mycobacterium tuberculosis, C. neoformans, C. albicans 

e Helicobacter pylori interfere no desenvolvimento e na virulência destes 

patógenos (MORISHITA et al., 2008).  

As anidrases carbônicas influenciam no desenvolvimento de C. albicans 

como fungo filamentoso, e sua deleção neste fungo provoca a incapacidade de 

filamentação em 0,033% de CO2, o que impede, por exemplo, que infecções 

superficiais causadas por esse fungo se tornem invasivas. Em C. neoformans, 

essas enzimas estão relacionadas à produção de ácidos graxos e formação de 

basidiósporos. Já em Plasmodium spp., foi demonstrado que mudanças na 

concentração de CO2 afetam a gametogênese. No patógeno Helicobacter pylori, 

as anidrases carbônicas estão envolvidas na manutenção do pH citoplasmático 

dessa bactéria, o que permite sua sobrevivência no baixo pH estomacal  

(ELEUCHE; PÖGGELER, 2010; HAN et al., 2010; INNOCENTI et al., 2009; 

MORISHITA et al., 2008; SCHLICKER et al., 2009).  

A primeira anidrase carbônica fúngica foi descoberta na levedura 

Saccharomyces cerevisiae e foi classificada como β; sua deleção causou a 

incapacidade de crescimento em concentrações ambientais de CO2 (ELEUCHE; 

PÖGGELER, 2010).  
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A classe β é a principal classe de anidrases carbônicas em fungos, 

bactérias, plantas e algas. Além disso, estão presentes em diversos organismos 

patogênicos, mas não em humanos, o que as define como um alvo interessante 

para novas drogas. As anidrases carbônicas também têm sido alvo de pesquisas 

com medicamentos para outros fins, como tratamento de glaucoma, desequilíbrio 

ácido-básico, epilepsia, entre outros (ALMAJAN et al., 2005; INNOCENTI et al., 

2009). 

O fungo A. fumigatus apresenta 4 homólogos da enzima anidrase carbônica: 

cafA, cafB, cafC e cafD, todas da classe β. A localização celular de cada uma 

delas não foi determinada, porém, análises “in silico” utilizando os programas 

TargetP e MitoProt II indicaram que as anidrases A e D podem estar localizadas 

na mitocôndria, enquanto as B e C seriam citosólicas. Os homólogos A e B são 

constitutivos e, portanto, expressos independentemente de fatores externos; já os 

homólogos C e D apresentam sua expressão modulada, tendo sua expressão 

aumentada quando o fungo se depara com altas concentrações de CO2. A 

deleção das duas enzimas constitutivas (A e B) por Han e colaboradores (2010) 

gerou um mutante, ΔcafAΔcafB, incapaz de crescer em concentrações ambientes 

de CO2 (0,033%), mas capaz de crescer em ambientes com altas concentrações 

(5%) (HAN et al., 2010).  

 

1.3  O gene cipC 

 

O gene cipC codifica uma pequena proteína denominada cipC, presente 

exclusivamente nas hifas do fungo A. fumigatus. Homólogos dessa proteína estão 

presentes exclusivamente em fungos, sendo mais frequentes em fungos 

filamentosos e menos comuns em fungos leveduriformes. O nome cipC vem de 

proteína induzida por concanamicina (“concanamycin-induced protein”) porque, 

em Aspergillus nidulans, o homólogo dessa proteína tem sua expressão 

aumentada em resposta a esse composto (BAUER et al., 2009; CRESPO-

SEMPERE et al., 2013). 

A função da proteína cipC ainda é desconhecida, porém esta tem sido 

relacionada com a reposta em situações de estresse, tais como patogênese, 
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privação de nitrogênio e produção de micotoxinas (CRESPO-SEMPERE et al., 

2013).   

Em A. fumigatus, a proteína cipC é monomérica e citosólica e, diferente do 

que ocorre em A. nidulans, sua expressão não é induzida por concanamicina 

(BAUER et al., 2009). 

A proteína cipC já foi apontada como alvo de estudos de novas drogas por 

não apresentar homólogos em células de mamíferos, por ser descrita como 

proteína de resposta ao estresse e por estar presente nas hifas, que são as 

estruturas que permitem a disseminação do fungo e a destruição de tecidos do 

hospedeiro (BAUER et al., 2009; KUBITSCHECK-BARREIRA et al., 2013).  

 

1.4 Microcultivo  

 

O microcultivo, também conhecido por técnica de Ridell, permite a 

visualização da morfologia dos fungos ao microscópio, tornando possível a 

análise das hifas, conidióforos e conídios. As lâminas produzidas por esse método 

podem ser armazenadas por longos períodos de tempo (LACAZ et al., 2002). 

A técnica pode ser utilizada para fungos filamentosos e leveduriformes e 

utiliza materiais de baixo custo, como placas de Petri, corantes, meios de cultura 

e lâminas para microscopia (LACAZ et al., 2002; SIDRIM et al., 2004). 

 

1.5  Teste de sensibilidade por “drop-out” 

 

A técnica de “drop-out” permite a observação da ação de diversos agentes 

estressantes sobre o crescimento radial do fungo. A técnica consiste na aplicação 

de suspensões de conídios, de diversas concentrações, em placas de Petri 

contendo meio de cultura e um agente estressante, para que a ação deste sobre 

o fungo seja analisada. As substâncias em teste são utilizadas em concentrações 

subletais e, em uma mesma placa, são testadas diversas linhagens, o que otimiza 

o processo. Além das placas teste, são feitas placas controle, que contém o 

solvente do agente, para assegurar que o efeito observado é realmente do agente 

e não de seu solvente (RAM; KLIS, 2006). 
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1.6  “Microarray” de cRNA 

 

A técnica de “microarray” de cRNA é muito utilizada por propiciar a análise 

simultânea da expressão gênica com relativa especificidade e rapidez. Ela pode 

ser aplicada para fins como comparação da expressão gênica de micro-

organismos em duas situações (droga x controle, hipóxia x controle) e 

comparação da expressão gênica de duas populações de células (células 

cancerosas x normais). Esses estudos são úteis no desenvolvimento de novas 

drogas, estudo dos processos moleculares envolvidos em doenças, estudo dos 

processos de resistências às drogas e até na toxicologia (BARKER et al., 2012; 

JANUCHOWSKI et al., 2012; KARAKACH et al., 2010, SCHINDLER et al., 2005). 

A técnica se baseia na conversão do mRNA em cDNA, sua conversão em 

cRNA e conjugação a fluoróforos e sua posterior hibridização com sequências de 

nucleotídeos imobilizadas em uma lâmina, que é lavada e lida em um “scanner” 

(AGILENT, 2010; JANUCHOWSKI et al., 2012; KARAKACH et al., 2010).    

As sequências presentes na lâmina podem corresponder a uma parte ou até 

ao genoma inteiro de determinada espécie. A conversão em cRNA possibilita que 

a técnica seja realizada partindo-se de pequenas quantidades de mRNA, sem que 

se perca a fidelidade dos resultados. Fato vantajoso, já que determinadas 

amostras não possibilitam a extração de grandes quantidades de mRNA. 

(KARAKACH et al., 2010; PARK et al., 2004; SCHINDLER et al., 2005).   

A análise da expressão gênica é relativa, ou seja, dois cRNAs são utilizados 

para cada “array” e a sua hibridização sinaliza a mudança na expressão dos 

genes nas duas amostras. Essas amostras podem ser provenientes de duas 

situações diferentes às quais o material foi submetido antes da extração do RNA, 

como um tratamento com droga ou exposição a atmosferas; ou então um 

tratamento e sua referência (controle) (KARAKACH et al., 2010; PAN, 2002).    

 

1.7  PCR em tempo real 

 

A técnica de PCR em tempo real, também conhecida como PCR quantitativo 

(qPCR), é baseada na quantificação simultânea à reação de PCR e tem sido 

utilizada com grande eficiência para a detecção de vírus e bactérias para 
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diagnóstico, quantificação de fungos no solo e avaliação da expressão gênica. A 

técnica também é muito útil para a validação de genes apontados em 

experimentos de “microarray” de DNA e cRNA (CHENG, et al., 2006; LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001; PATHAK et al., 2012). 

Os “amplicons” são detectados através de fluorescência. Como repórteres 

inespecíficos, utiliza-se as cianinas assimétricas, como o “SYBR Green”. Como 

repórteres específicos, existem as sondas, que são sequências de nucleotídeos 

acopladas a corantes, como as sondas TaqMan (KUBISTA et al., 2006).  

 

1.8  Deleção gênica 

 

O sequenciamento dos genomas dos patógenos e os avanços em técnicas 

de biologia molecular trouxeram facilidades ao estudo de fatores de virulência dos 

patógenos. A deleção de um gene permite a visualização do papel deste para a 

sobrevivência e virulência de determinado organismo e, com isso, elucida e 

aponta novos alvos para drogas (MOUYNA et al., 2004; TAKAHASHI et al., 2011). 

Atualmente, vários estudos utilizam a deleção gênica como ferramenta: 

camundongos “knockout” são utilizados na caracterização de genes em doenças 

genéticas e até infecciosas; genes de patógenos são deletados para a elucidação 

de novos alvos para terapias; além de muitas outras aplicações (BUER; 

BALLING, 2003; GONDO, 2008; MOUYNA et al., 2004). 

A técnica mais comum de deleção é a conhecida como “knockout”, que 

consiste na substituição do gene a ser deletado por outro, como um gene produtor 

de nutrientes ou que confere resistência a algum antibiótico. A substituição do 

gene é feita através da recombinação de um cassete de deleção, que contém o 

gene que substituirá o gene deletado. A recombinação desse cassete pode ser 

homóloga ou não, porém, quando esta não é homóloga, o gene inserido não 

substitui o gene a ser deletado e, portanto, a deleção não tem sucesso 

(FERREIRA et al., 2006; TAKAHASHI et al., 2011). 

Em A. fumigatus, os mecanismos de recombinação não-homóloga são 

mediados pelo heterodímero Ku70-Ku80. Ferreira e colaboradores (2006) 

deletaram o gene Ku80 e geraram o mutante ΔakuBku80, que apresenta melhor 

taxa de recombinação homóloga, facilitando, assim, a realização da técnica de 
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“knockout” e estudos que necessitam da deleção gênica (FERREIRA et al., 2006; 

TAKAHASHI et al., 2011). 

 

1.9 Testes de virulência em animais 

 

O modelo animal consiste em reproduzir o fenômeno a ser estudado em um 

organismo vivo que se assemelhe ao organismo que sofre aquele fenômeno. Os 

resultados desse estudo podem caracterizar um sistema ou patologia e predizer a 

resposta a tratamentos. Para que um modelo animal seja utilizado, este deve ser 

adequado ao propósito do estudo: deve se assemelhar ao organismo ao qual se 

quer extrapolar os resultados, apresentar uniformidade genética e ser facilmente 

manipulável (WALL; SHANI, 2008). 

Os modelos animais são muito úteis quando o estudo direto do fenômeno 

biológico é impraticável, como, por exemplo, nos estudos de patologias, devido ao 

óbvio problema ético de expor seres humanos a situações que podem prejudicar 

a saúde e o bem-estar e até levar à morte. Existem alternativas aos testes 

utilizando animais, porém, somente os modelos animais podem demonstrar a 

complexidade dos processos e aproximar-se da situação biológica em estudo. 

Entretanto, esses testes devem ser feitos com consciência, não se devendo 

utilizar animais em excesso nem causar dor e sofrimento desnecessários (WILES 

et al., 2006). 

Os modelos animais de aspergilose invasiva são utilizados com o intuito de 

estudar os fatores de virulência do fungo e testar novos tratamentos e 

diagnósticos. A maioria dos testes utiliza roedores imunodeprimidos que 

desenvolvem a doença através da inoculação intranasal do fungo (BUITRAGO et 

al., 2005). 

 

1.10 Justificativa do trabalho 

 

O diagnóstico e o tratamento da aspergilose invasiva, doença provocada 

principalmente pelo fungo Aspergillus fumigatus, ainda são um desafio e a 

incidência e taxa de mortalidade desta doença permanecem altas. Os 

medicamentos disponíveis para o tratamento apresentam efeitos adversos 
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indesejáveis, toxicidade e alto custo. As enzimas anidrases carbônicas têm sido 

apontadas como possíveis alvos terapêuticos, por apresentarem papel importante 

na virulência de vários patógenos e por comporem uma classe de anidrases 

diferente daquelas presentes no ser humano. Tendo em vista todo o histórico 

apresentado, o objetivo desse trabalho foi avaliar o papel da enzima anidrase 

carbônica no desenvolvimento e virulência do fungo A. fumigatus. 
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 Os resultados do presente trabalho levam às seguintes conclusões: 

 Não houve alteração nas estruturas de reprodução assexual das 

linhagens mutantes em relação à linhagem selvagem, o que sugere o não 

envolvimento das anidrases carbônicas nesse processo. 

 As anidrases carbônicas parecem não estar envolvidas na resposta ao 

estresse causado pelos antifúngicos e por agentes indutores de estresse 

iônico e na parede celular. 

 A expressão gênica do fungo A. fumigatus é afetada pelas mudanças na 

concentração de CO2, entretanto, as anidrases carbônicas não interferem 

de modo significativo nesse processo. 

 O gene cipC está envolvido na adaptação do fungo às mudanças na 

concentração de CO2. 

 Não houve alteração nas estruturas de reprodução assexual da linhagem 

mutante ΔcipC em relação à linhagem selvagem, o que sugere o não 

envolvimento do gene cipC nesse processo. Entretanto, este é importante 

para a resposta do fungo frente a alguns compostos estressantes e para a 

virulência do mesmo. 
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