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RESUMO  
 

BACELO, K. L. Avaliação da variabilidade fenotípica e molecular de isolados de 
Candida albicans após período de armazenamento das culturas e em duas ocasiões de 
coleta. 2008. 110 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
O gênero Candida é responsável pela maioria das infecções fúngicas nosocomiais. A 
identificação do provável foco de origem é de extrema importância para elucidar a 
epidemiologia desse tipo de infecção e nesse sentido, a utilização de métodos de tipagem, que 
avaliam características fenotípicas e moleculares dos isolados, é essencial. Assim, o objetivo 
desse estudo foi tipar isolados de C. albicans, antes e após armazenamento e em diferentes 
ocasiões de coleta, a fim de verificar a manutenção dos biotipos apresentados, e o poder de 
discriminação dos métodos utilizados. Foi avaliada a microbiota leveduriforme da saliva de 
73 estudantes universitários (tempo 0) sendo que após 180 dias (tempo 180) foi realizada 
nova coleta de saliva daqueles que apresentaram isolamento de C. albicans na primeira coleta. 
Os isolados foram analisados por ocasião das duas coletas, quanto à produção de exoenzimas 
fosfolipase e proteinase, pela morfologia das colônias, pelo perfil de suscetibilidade frente à 
anfotericina B,  fluconazol e itraconazol e pela tipagem molecular por RAPD. As leveduras, 
após isoladas, foram armazenadas em ágar Sabouraud dextrose (ASD) e água destilada 
esterilizada. Após 180 dias, foram realizadas, novamente, as provas de tipagem. Todos 
isolados de C. albicans foram produtores de fosfolipase, nas duas coletas, embora tenha 
havido oscilação de atividade enzimática entre moderada e alta, no período. O enzimotipo 
prevalente nos tempos 0 e 180 foi, respectivamente, 22 e 32. Com relação à proteinase, 100% 
das leveduras apresentaram atividade moderada da enzima no tempo 0. No tempo 180 esse 
percentual foi de 85%, sendo que os demais não apresentaram atividade dessa enzima. Após 
armazenamento em ASD e água destilada, foi detectada alteração da atividade de ambas 
enzimas e conseqüente mudança de enzimotipos, em 40 e 30% dos isolados, respectivamente. 
Foram identificados 8 morfotipos diferentes de C.albicans no tempo 0 e apenas 50% foi 
mantido no tempo 180. O morfotipo mais comum foi 000-0. Após armazenamento, a maioria 
dos isolados apresentou alteração no morfotipo. Todos isolados mostraram-se sensíveis aos 
antifúngicos analisados nos tempos 0 e 180, denotando apenas um antifungotipo, o 111. 
Somente um isolado após estocagem em ASD, teve mudança de perfil de sensível para dose 
dependente ao itraconazol de modo que o antifungotipo foi alterado. A tipagem molecular por 
RAPD, com os primers OPA-09, OPB-11 e OPE-18, mostrou 19 tipos moleculares distintos 
entre os isolados obtidos na primeira coleta e permitiu identificar que um isolado de 
C.albicans obtido no tempo 180, não era relacionado ao obtido, do mesmo indivíduo, no 
tempo 0. Os demais mostraram perfil de fragmentos de DNA relacionado entre as coletas. 
Após estocagem, por ambos métodos, todos isolados mostraram correlação genética com o 
padrão obtido no tempo 0. Os resultados obtidos demonstram que os métodos de conservação 
aplicados neste estudo não permitem a manutenção da estabilidade das características 
fenotípicas avaliadas. Por outro lado, além da estabilidade dos biotipos gerados, a tipagem 
molecular por RAPD mostrou o melhor índice discriminatório, dentre as metodologias 
utilizadas, ratificando sua capacidade em diferenciar isolados, de uma mesma espécie e, 
portanto a sua utilidade em inquéritos epidemiológicos.  
 
Palavras chaves: Candida albicans, tipagem fenotípica, tipagem molecular, armazenamento, 
RAPD, fosfolipase, proteinase, antifungigrama. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Gênero Candida e sua epidemiologia 

Candida albicans é uma levedura considerada comensal da microbiota de humanos 

saudáveis. Espécies de Candida são encontradas no tubo gastrointestinal de 20 a 80% da 

população adulta saudável (COLOMBO; GUIMARÃES, 2003). Já na cavidade bucal, estima-

se que ocorra colonização em 40 a 60 % dos indivíduos. O fluxo e a composição da saliva 

estabelecem um equilíbrio dinâmico entre Candida sp e outros membros da microbiota 

comensal, prevenindo o estabelecimento de candidíase no hospedeiro imunocompetente 

(ODDS et al., 2006; REPENTIGNY et al., 2004; VARGAS et al., 2005). Outros sítios 

anatômicos que podem apresentar colonização por esse microrganismo incluem as cavidades 

nasal, auricular, vaginal e retal. Cerca de 20 a 30% das mulheres apresentam Candida spp na 

vagina (COLOMBO; GUIMARÃES, 2003; LOTT et al., 2005).    

 Em 1963, cerca de cinco espécies de Candida eram consideradas de importância médica: 

C. albicans, C. stellatoidea, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. guilliermondii. Atualmente 

mais de 20 espécies de Candida são causadoras de infecções principalmente em pacientes 

hospitalizados, imunocomprometidos e/ou com doenças de base (COLOMBO; 

GUIMARÃES, 2003; HAZEN, 1995). Embora outras espécies, como C. dubliniensis, tenham 

emergido como patógenos importantes, C. albicans é o agente etiológico mais comum de 

candidíase bucal (BORST et al., 2003; COLEMAN et al., 1998; RIZK et al., 2001; 

SULLIVAN et al., 2004; YANG et al, 2003). 

 A relevância das infecções por Candida spp no ambiente hospitalar é bastante 

conhecida. No Brasil, um estudo sentinela recente em 11 unidades de saúde, apontou essa 

levedura como a quarta causa mais prevalente de infecção hospitalar com incidência de 2,49 

casos por 1.000 admissões e taxa de mortalidade de 54% (COLOMBO et al., 2006). 
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 A candidíase expressa muito bem, a variedade de relações que ocorrem entre o 

hospedeiro e a microbiota autóctone, isto é, do comensalismo à doença. Ainda que essa 

transição esteja associada com características de virulência do microrganismo, é amplamente 

aceito que fatores do hospedeiro são fundamentais para o desenvolvimento da infecção. 

Dentre esses fatores são citados a redução do fluxo salivar, alteração da microbiota comensal, 

como a diminuição de bactérias após antibioticoterapia, dieta rica em carboidratos, alterações 

hormonais, como no diabetes e hipotireoidismo, deficiência de ferro e folato, prematuridade e 

estados de imunossupressão, tanto os causados por drogas como por imunodeficiências, muito 

particularmente a AIDS (FARAH et al.,2000; PFALLER et al., 2007; RUIZ-DIEZ et al., 

1997).  

Candidíase orofaríngea é a complicação mais freqüente em pacientes infectados pelo 

HIV, ainda que a introdução da terapia anti-retroviral tenha reduzido a prevalência de 

infecções oportunistas, incluindo a candidíase (BOERLIN et al., 1996; VARGAS et al., 

2005). Embora esses pacientes sofram de candidíase bucal recorrente, e algumas vezes, 

venham a óbito, devido a infecções avançadas de orofaringe, a colonização de mucosas 

usualmente não representa ameaça à vida, a menos que a levedura atinja a corrente 

circulatória, por meio de invasão do tecido do hospedeiro, ou por contaminação com fômites, 

como catéteres, e a infecção atinja órgãos como fígado, coração e cérebro (BERMAN; 

SUDBERY, 2002).   Entretanto, durante as últimas duas décadas, as infecções por Candida 

spp têm aumentado em número e severidade, sendo responsáveis por um significante aumento 

na morbidade e mortalidade em indivíduos suscetíveis (BOCCIA et al., 2002; OZKAN et al., 

2005). 

A maior parte das infecções causadas por C. albicans é de origem endógena e há a 

tendência de pacientes serem colonizados ou infectados pela mesma cepa em diferentes sítios 

anatômicos (AHAMAD et al., 2003; JACOBSEN et al., 2007; SCHMID et al., 1992). Embora 
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em alguns casos, haja alteração da microbiota comensal, estudos de tipagem têm indicado que 

a persistência de um único tipo de linhagem de C. albicans, por paciente, é a situação mais 

comum, e que pacientes adultos com fungemia são, usualmente, infectados com seus isolados 

comensais (McCREIGHT et al., 1982; ODDS et al., 2006; VRIONI; MATSIOTA-

BERNARD, 2001). Entretanto, subclones de C. albicans com genótipos variáveis, podem 

colonizar indivíduos simultaneamente e, nesse caso, é difícil determinar, com certeza, a 

contribuição de cada clone individual na infecção e, além disso, a presença de mais de um 

tipo clonal pode ter importância terapêutica relevante, à medida que possam ter sensibilidade 

diferente aos antifúngicos utilizados (SAMARANAYAKE et al., 2003a; SAMARANAYAKE 

et al., 2003b). 

 

1.2 Biologia da espécie Candida albicans  

O entendimento da biologia de C. albicans, incluindo aspectos morfológicos e 

características bioquímicas, é necessário, entre outros aspectos, para o desenvolvimento de 

terapias que irão prevenir ou tratar a candidíase, bem como para entender alterações que 

possam ocorrer nos isolados e que venham interferir na discriminação entre cepas, dentro de 

uma mesma espécie (BERMAN; SUDBERY, 2002; SOLL, 2000). 

C. albicans cresce vegetativamente com, pelo menos, três formas morfológicas 

distintas: forma leveduriforme ou de blastoconídio, forma de pseudo-hifa e forma de hifa 

verdadeira. O balanço entre as diferentes formas afeta a morfologia da colônia e as mudanças 

ocorridas durante o fenômeno conhecido como “switching” (JIN et al., 2005; SUDBERY, 

2001). Colônias com hifas e pseudo-hifas, invadem o substrato de ágar e têm superfície 

irregular, em contraste com a superfície lisa daquelas formadas por blastoconídios. A 

presença de hifas também favorece a formação de projeções, na periferia das colônias 

(BERMAN; SUDBERY, 2002). A propriedade de apresentar alterações reversíveis nas 
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colônias, “switching”, demonstrada por essa levedura, foi primeiro caracterizada em 1985 

(BERMAN; SUDBERY, 2002; SLUTSKY; BUFFO; SOLL, 1985). As células 

leveduriformes de C. albicans, normalmente formam colônias esbranquiçadas, lisas, em 

forma de cúpula. Entretanto, com uma freqüência relativamente baixa e espontaneamente, as 

colônias desse fungo podem tornar-se pregueadas, frisadas, estreladas, irregulares, entre 

outras formas. A simples transformação de uma colônia branca para uma opaca ou plana e 

acinzentada, envolvendo a transformação de blastoconídios típicos em células leveduriformes 

retangulares, pode caracterizar o fenômeno. As alterações morfológicas podem ser também 

acompanhadas por alterações de virulência das cepas. Essas alterações são geneticamente 

controladas, e envolvem a transcrição de produtos de genes específicos (BERMAN; 

SUDBERY, 2002; SLUTSKY et al, 1987).  

A natureza diplóide de C. albicans foi deduzida a partir da determinação do conteúdo 

de DNA e da cinética de re-associação e desnaturação do DNA total (PLA et al., 1996). O 

mapeamento, utilizando-se macro-restrição com a endonuclease SfiI, revelou que o número de 

cromossomos é 8 e que o tamanho do genoma haplóide é de aproximadamente 16 Mb 

(BERMAN; SUDBERY, 2002; CHIBANA et al., 2005). A nomenclatura adotada, é a 

estabelecida na primeira Conferência da American Society for Microbiology (ASM) sobre 

Candida e Candidoses, em 1987, que estabelece o rótulo R para os cromossomos contendo o 

DNA ribossomal, e número de 1 a 7 para os demais, sendo o 1 correspondente ao maior, e o 7 

ao menor cromossomo (PLA et al., 1996; VAN HET HOOG et al., 2007).  

Embora C. albicans esteja relacionada com os ascomicetos, ainda não foi identificada 

uma fase meiótica perfeita, ou haplóide, representando reprodução sexuada. A reprodução 

ocorre primariamente por propagação clonal o que pode conduzir a polimorfismos entre 

cromossomos homólogos (CHIBANA et al., 2005). Pequenas alterações na seqüência de 

DNA, de isolados obtidos de um mesmo paciente, em momentos diferentes, são descritas 
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como microvariações que podem ser atribuídas a expansões ou contrações de seqüências de 

DNA repetidas e conduzem a variações em fragmentos de DNA durante a tipagem de C. 

albicans (BERMAN; SUDBERY, 2002; ODDS et al., 2006).  

Modificações do cariótipo podem ser resultantes da seleção de certas populações 

celulares, em diferentes meio ambientes, como novas fontes de carbono, presença de 

antifúngicos ou, simplesmente, por diferentes nichos de hospedeiros. Outras alterações não 

são atribuídas a nenhum fator em particular, mas aparecem espontaneamente. Modificações 

na macro e micromorfologia das colônias, na sensibilidade aos antifúngicos, na capacidade de 

causar infecção em humanos, na assimilação de fontes de carbono e na virulência em ratos, 

parecem ter relação com a reorganização de cromossomos (PLA et al., 1996).  

A análise genética convencional ou molecular dessa levedura é difícil devido à 

ausência de um ciclo sexual completo. Contudo, avanços recentes em técnicas moleculares, 

em conjunto com a disponibilidade da seqüência genômica, têm revelado a existência de loci, 

tipo “mating type” (MTL) no cromossomo 5 e incluem os genes MTLa1, MTLα1 e MTLα2.  

Normalmente esse fungo diplóide, encontra-se em heterozigose (a/α) (WU et al., 2005). Esses 

genes, quando em homozigose, podem conduzir à formação de recombinantes entre cepas 

diplóides, o que possibilita o uso de técnicas convencionais para manipulação genética desse 

fungo (BERMAN; SUDBERY, 2002).  

Alterações no padrão de MTL podem refletir mudanças fenotípicas. Estudo 

desenvolvido por Tavanti e colaboradores (2005), mostra uma proporção significativamente 

alta de isolados homozigotos em relação ao MTL, resistentes aos antifúngicos fluconazol, 

itraconazol e flucitosina, sugerindo que a pressão desenvolvida pelo antimicrobiano 

desencadeia um mecanismo comum que leva tanto à resistência como à homozigose. Miller e 

Johnson (2002), mostraram que cepas geneticamente modificadas para expressar somente um 

MTL (MTLa ou MTLα) têm tendência aumentada para alterar a morfologia da colônia de 
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branca para opaca, relacionando, dessa forma, o MTL com a mudança de fenótipo 

(“switching”). 

 

1.3 Métodos de armazenamento de leveduras 

A realização de estudos sistemáticos e de biodiversidade, incluindo aqueles com 

propósitos epidemiológicos, muitas vezes depende de fungos mantidos e preservados in vitro. 

Uma vez que os fungos constituem um grupo heterogêneo, diversos métodos de cultura e 

preservação são necessários para assegurar a viabilidade e a integridade morfológica, 

fisiológica e genética das culturas (MUELLER; BILLS; FOSTER, 2004). 

Dentre os processos utilizados na preservação de fungos, destacam-se a transferência 

seriada ou subcultivos periódicos, a liofilização, o congelamento com meio adicionado de 

glicerol em freezer a -70ºC, a conservação em nitrogênio líquido, a estocagem sob óleo 

mineral e o armazenamento em água destilada esterilizada (MUELLER; BILLS; FOSTER, 

2004; RODRIGUES; LÍRIO; LACAZ, 1992). 

A transferência seriada de meios de cultura velhos para meios novos é o método 

originalmente empregado para manutenção de leveduras (KIRSOP; SNELL, 1984; 

MUELLER; BILLS; FOSTER, 2004). Este método, embora simples, é trabalhoso e 

economicamente inadequado, sendo mais apropriado para coleções pequenas, em constante 

uso por períodos inferiores a um ano. Outra desvantagem da metodologia é a necessidade de 

observar as culturas frequentemente, a fim de verificar possível contaminação por fungos 

filamentosos ou outros microrganismos, bem como desidratação do meio. Em adição a essas 

desvantagens, também há a possibilidade de mudança na morfologia e fisiologia do isolado 

interferindo na capacidade deste em infectar um hospedeiro (MUELLER; BILLS; FOSTER, 

2004). A diminuição de pH, devido ao crescimento das leveduras em meios de cultura, pode 
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alterar a expressão de uma série de genes em C. albicans promovendo alterações nos isolados 

(DE- BERNARDIS, 1998). 

A imersão de fungos em água destilada esterilizada (processo de Castellani), como 

meio de preservação, aparentemente suprime alterações morfológicas na maioria dos fungos. 

O método é utilizado com sucesso para preservação de oomicetos, basidiomicetos, 

ascomicetos, hifomicetos, tanto fitopatogênicos ou patogênicos ao homem (MUELLER; 

BILLS; FOSTER, 2004). 

Estudos avaliando a manutenção de fungos em água destilada mostram excelentes 

taxas de sobrevida das culturas de leveduras, principalmente C. albicans, com índices de 

viabilidade superiores a 96%, após 10 anos de armazenamento (ODDS, 1991; 

QIANGQIANG; JIAJUN; LI, 1998). Rodrigues e colaboradores (1992), atestaram a utilidade 

do processo de Castellani para conservação de culturas de fungos, demonstrando que alguns 

isolados, que não apresentaram crescimento após estocagem por intermédio de subcultivos 

periódicos, mantiveram sua viabilidade quando estocados em água destilada pelo mesmo 

período. De fato, leveduras incubadas em água sobrevivem por muito mais tempo que aquelas 

que crescem e são mantidas em meio completo de dextrose sintética (SDC). A média de 

“vida” de cepas selvagens de Saccharomyces cerevisiae, verificada através do monitoramento 

do tempo médio máximo de sobrevivência da população de células de leveduras não 

divididas, é três vezes maior em água do que em SDC (CHENG et al., 2007; FABRIZIO; 

LONGO, 2003). Leveduras incubadas em meio contendo quantidade limitada de nutrientes 

sobrevivem por seis a sete dias com altas taxas de metabolismo e após morrem rapidamente. 

Por outro lado, quando essas leveduras são transferidas para a água, entre o primeiro e quinto 

dia, forçadas dessa forma a passar para fase de repouso, a taxa de metabolismo decresce e a 

sobrevivência é estendida. A mudança de fase só vai ocorrer quando todos os nutrientes 
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requeridos para o crescimento forem novamente disponibilizados (FABRIZIO; LONGO, 

2003). 

Ao se comparar os métodos de conservação de leveduras, deve-se levar em 

consideração, além da manutenção da viabilidade, a estabilidade genética das culturas, a fim 

de se primar pela manutenção das características morfológicas, metabólicas e de 

patogenicidade, entre outros fatores. O método de preservação de culturas em água destilada 

apresenta vantagens em relação a outros processos, tais como seu baixo custo, alta taxa de 

viabilidade e capacidade de evitar pleomorfismos nos isolados, comum nos repiques 

periódicos (FABRIZIO; LONGO, 2003; MUELLER; BILLS; FOSTER, 2004; RODRIGUES; 

LÍRIO; LACAZ, 1992). 

 

1.4 Biotipagem 

C. albicans apresenta grande variação fenotípica e genotípica, o que resulta em biotipos 

diferentes. Diversas metodologias de tipagem, para a diferenciação de linhagens foram 

desenvolvidas, desde 1980 (ODDS et al., 1980; SOLL, 2000). Esses métodos permitem 

compreender a distribuição e comportamento dessa levedura, tais como: colonização de 

diferentes sítios anatômicos num mesmo indivíduo, por linhagens não relacionadas, 

substituição de biotipos em infecções recorrentes, presença de linhagens diferentes em um 

mesmo local, transferência de isolados entre indivíduos e existência de linhagens específicas 

em determinadas regiões geográficas (PUJOL et al., 1997).  

Para avaliação dos métodos de tipagem, as três características principais a serem 

observadas são a tipabilidade, reprodutibilidade e o poder discriminatório. O custo, a 

facilidade de utilização do método e sua rapidez também devem ser considerados. A 

tipabilidade corresponde ao percentual de distintas linhagens que podem ser obtidas. A 

reprodutibilidade é o percentual de linhagens que apresentam os mesmos resultados sob 
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ensaios repetitivos, isto é, a habilidade de um método produzir o mesmo resultado quando 

uma linhagem particular é avaliada repetidamente. O poder discriminatório de um método é a 

habilidade que o mesmo apresenta em diferenciar, claramente, linhagens não relacionadas, o 

que é avaliado por meio do número de biotipos que são gerados (BORIOLLO, 2003; 

HUNTER; GASTON, 1988; QUINDÓS et al., 1992). 

1.4.1 Biotipagem fenotípica 

Os métodos fenotípicos de tipagem de leveduras têm como base principal a análise do 

perfil morfológico e bioquímico desses microrganismos (FREYDIERE; GUINET; BOIRON, 

2001; SANDVEN, 1990). Dentre os métodos utilizados, estão a pesquisa da atividade das 

exoenzimas aspartil-proteinases (SAPs) e fosfolipases, a morfotipagem e a antifungotipagem 

(CANDIDO, 2000; GIAMMANCO et al., 2005; KHAN; CHANDY; METWALLI, 2003; 

PIZZO et al., 2005). 

A produção das exoenzimas proteinase e fosfolipase é um importante fator de 

patogenicidade de C. albicans, uma vez que essas enzimas hidrolíticas desenvolvem papel 

relevante no dano a membrana da célula do hospedeiro e, conseqüente invasão desta, 

causando infecções disseminadas e das mucosas (FOTEDAR; AL-HEDAITHY, 2005; 

HUBE; NAGLIK, 2001; KADIR; GUMRU; UYGUN-CAN, 2007). A prevalência de isolados 

de C. albicans secretores de exoenzimas é variável e está correlacionada com o sítio e o tipo 

de infecção. Para a grande maioria dos isolados da cavidade bucal, a produção de fosfolipase 

é observada (CANDIDO; AZEVEDO; KOMESU, 2000; KADIR; GUMRU; UYGUN-CAN, 

2007; KUMAR; KUMAR; MENON, 2006). De modo semelhante, é relatada a produção de 

proteinase pela maioria das cepas oriundas da boca, porém com menor atividade proteolítica 

quando comparada à apresentada pelos isolados sistêmicos (FOTEDAR; AL-HEDAITHY, 

2005; KUMAR; KUMAR; MENON, 2006).  
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 Price, Wilkinson e Gentry (1982) descreveram um método quantitativo para estimar o 

valor da atividade enzimática de fosfolipase denominada de valor PZ (Zona de fosfolipase), o 

qual é resultante da razão entre o diâmetro da colônia e o diâmetro da colônia com halo de 

precipitação, após crescimento em meio de cultura contendo ágar e gema de ovo. Os autores 

consideram como altamente produtores da enzima isolados com valores de PZ iguais ou 

inferiores a 0,63. Foi descrito um método semelhante, utilizando meio com albumina bovina 

para determinação da atividade de proteinase (KUMAR ; KUMAR ; MENON, 2006; 

RUCHEL; TEGELLER ; TROST, 1982). 

Outro sistema de tipagem, a morfotipagem, foi desenvolvido, em 1987, por 

Phongpaichit e colaboradores, e baseia-se na avaliação da morfologia da colônia. Nesse 

método, são observados aspectos da franja e da topografia da colônia em ágar extrato de 

malte. Essas características são registradas em um código composto por quatro dígitos, 

segundo modelo proposto por Hunter, Fraser e Mackenzie (1989). Embora não haja clara 

associação entre determinado morfotipo e virulência, tem sido sugerido que no “tipo 

selvagem” predomine colônias lisas e sem franjas, enquanto que isolados de infecções 

sistêmicas e fatais, estariam associados com colônias com franjas descontínuas, o que facilita 

a aderência às células do hospedeiro e dificulta a fagocitose mediada por neutrófilos e 

macrófagos (BERMAN; SUDBERY, 2002; HUNTER; FRASER; MACKENZIE, 1989; 

KHAN; CHANDY; METWALI, 2003; MALIGHETTI et al.,1998). Nesses casos, o baixo 

número de células na forma filamentosa na margem da colônia, explica o caráter descontínuo 

das franjas. A presença de blastoconídios, os quais possibilitam a disseminação do 

microrganismo pela corrente circulatória, também é importante. Portanto, a virulência da 

levedura é condicionada à presença concomitante de blastoconídios e hifas (BERMAN; 

SUDBERY, 2002; HUNTER; FRASER; MACKENZIE, 1989).     
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O perfil de suscetibilidade aos antifúngicos in vitro (antifungigrama), também pode ser 

utilizado na tipagem de leveduras (CANDIDO et al., 1996; QUINDÓS et al., 1996). Em 1997, 

o National Commitee for Clinical Laboratory Standards (atual CLSI - Clinical and Laboratory 

Standards Institute), pelo documento M27-A, padronizou a metodologia de macrodiluição em 

caldo, para testar a suscetibilidade de C. albicans e Cryptococcus neoformans frente à 

anfotericina B, flucitosina, fluconazol, itraconazol e cetoconazol. Modificações nas 

metodologias para a realização de testes de suscetibilidade aos antifúngicos têm sido 

propostas para torná-los mais convenientes e eficientes, aplicáveis a grande número de 

espécies, e apropriados para uso em laboratórios clínicos (HOFFMAN e PFALLER, 2001). O 

documento M27-A2 (NCCLS, 2002) adota, como referência, o método da macrodiluição em 

caldo, entretanto salienta que a microdiluição em caldo pode ser utilizada com a mesma 

eficiência. O uso da microdiluição em caldo tem como vantagens o uso de pequenos volumes, 

maior facilidade de execução e a possibilidade da incorporação de leitura por 

espectrofotometria (HOFFMAN e PFALLER, 2001; NCCLS, 2002). 

   

1.4.2 Biotipagem molecular 
 

Um sistema efetivo para tipagem de DNA deve permitir discriminação entre isolados 

não relacionados, reconhecer a mesma cepa em isolados independentes e finalmente, 

identificar isolados altamente relacionados, mas não idênticos, como aqueles que diferem por 

microevolução. Dessa maneira, deve ser apropriado e sensível para permitir classificar dois 

isolados como pertencentes à mesma linhagem, particularmente quando infecções são 

originadas à partir de microrganismos comensais, quando cepas se tornam especializadas para 

um determinado sítio anatômico ou condição de comprometimento, quando cepas sofreram 

microevolução para rápida adaptação, ou quando cepas são partilhadas entre indivíduos 

(SOLL,2000). 
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  Métodos que empregam sistemas de DNA “fingerprinting” são utilizados na 

avaliação da relação genética de cepas de C. albicans que, em complemento aos métodos de 

tipagem fenotípicos ajudam a identificar subtipos de cepas dessa levedura ubíqua, 

colonizando ou infectando pacientes imunocomprometidos durante os múltiplos episódios de 

candidíase, a transmissão de cepas entre parceiros em indivíduos saudáveis e o envolvimento 

das diferentes cepas em infecções recorrentes (ERGON; GULAY, 2005; MARCO et al., 

1999; SAMARANAYAKE et al., 2003b).  

Dentre os métodos de tipagem molecular utilizados, destacam-se a eletroforese de 

enzima multilocus (MLEE), a cariotipagem eletroforética (EK), o DNA polimórfico 

amplificado ao acaso (RAPD), o polimorfismo do tamanho dos fragmentos de restrição com e 

sem hibridação (RFLP com e sem hibridação) e a análise com enzima de restrição (REA). 

Dois outros métodos baseados na reação em cadeia da polimerase (PCR), e mais recentemente 

utilizados na investigação de isolados, são a tipagem de seqüência multilocus (MLST) e o 

polimorfismo de comprimento de microssatélite (MLP). Para C. albicans, um sistema de 

MLST baseado em sete fragmentos de DNA foi desenvolvido com alta acuidade para a 

tipagem de subtipos. Esses métodos são aplicados em diferentes estudos, e servem de base 

para a compreensão dos padrões de distribuição e características dos microrganismos 

(BORIOLLO et al., 2003; BORIOLLO et al., 2006; CAMPANHA et al. 2005; GARCIA-

HERMOSO, 2007; OLIVE; BEAN, 1999; SOLL, 2000; TAVANTI et al., 2005; VALÉRIO; 

WEIKERT-OLIVEIRA; RESENDE, 2006; XU et al., 1999).  

Os métodos moleculares utilizados para tipagem geram fragmentos de DNA 

visualizados como bandas que podem ser identificadas e digitalizadas para sistemas 

computadorizados. Essas medidas são usadas na geração de árvores filogenéticas 

(dendrogramas) para análise de grupos. No entanto, devido à maioria dos métodos de tipagem 

molecular, aplicados a fungos patogênicos, gerar padrões de fragmentos sem loci definido, as 
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fórmulas que melhor se adaptam aos mesmos são as que levam em consideração a presença 

ou ausência desses fragmentos e sua intensidade e localização, após corrida eletroforética, 

criando um coeficiente de similaridade genética entre as amostras de DNA A e B (S AB). Esse 

valor varia entre 0 e 1,00. Valores entre 0,01 e 0,99 representam coeficientes crescentes de 

similaridade entre as amostras (SILVA, 2005; SOLL, 2000). 

Em relação a infecções fúngicas, nenhuma metodologia de tipagem molecular é 

referida como ideal, visto que cada uma apresenta vantagens e desvantagens. Entretanto, 

ainda que tenham sido desenvolvidas uma variedade de metodologias baseadas na técnica da 

reação em cadeia da polimerase (PCR), o RAPD é o método mais rotineiramente utilizado e 

tem apresentado sucesso para C. albicans (CAETANO-ANOLLÉS, 1993; 

SAMARANAYAKE, 2003b; SOLL, 2000; SONG et al. 2005; VALÉRIO; WEIKERT-

OLIVEIRA; RESENDE, 2006; WELSCH; McCLELLAND, 1990). O RAPD baseia-se no 

uso de primers arbitrários com aproximadamente 10 bases, que são anelados sob baixas 

temperaturas ao DNA genômico. O anelamento de primers a sítios complementares 

relacionados conduz à subseqüente amplificação de seqüências genômicas dispersas, pela 

enzima Taq DNA polimerase. Os produtos amplificados são separados em gel de agarose, 

corados com brometo de etídio, e o padrão de distribuição dos fragmentos, analisado. Ainda 

que um primer possa gerar um padrão complexo, na maioria dos casos 1 a 3 fragmentos 

diferenciam os isolados. Esse método detecta polimorfismos e não depende, necessariamente, 

do conhecimento de seqüências específicas nas espécies estudadas (VALÉRIO; WEIKERT-

OLIVEIRA; RESENDE, 2006; SOLL, 2000). No desenvolvimento de um sistema de tipagem 

utilizando o RAPD, para uma determinada espécie, devem ser avaliados vários primers, e 

aqueles que apresentarem maior variabilidade ou polimorfismos, entre isolados 

independentes, devem ser selecionados para a confecção do dendrograma (MAROL; 

YUCESOY, 2008). 
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A análise por RAPD é um método fácil e rápido para confirmação de espécies 

estocadas, previamente isoladas, e para tipar espécies de Candida em investigações 

epidemiológicas. Além disso, apresenta poder discriminatório comparável a métodos mais 

complexos (JAIN et al., 2001; VAN BELKUM et al., 1994). Entretanto, a metodologia 

apresenta limitações que devem ser cuidadosamente analisadas para que se possa garantir 

melhor qualidade e confiabilidade na análise. Entre elas pode ser citada a falta de 

reprodutibilidade, não apenas entre laboratórios, mas também em ensaios repetidos num 

mesmo laboratório, o que dificulta o desenvolvimento de banco de dados comum. Outro 

aspecto a ser considerado são as variações que podem ocorrer como resultado de pequenas 

diferenças na relação primer-concentração de DNA, na temperatura durante a reação de 

amplificação e na concentração de magnésio. Mudanças nesses parâmetros interferem 

principalmente nos fragmentos de baixa intensidade, mas podem interferir também nos de alta 

intensidade, inclusive com relação à posição. Alterações no padrão de fragmentos observado 

podem ocorrer, também, em virtude de mudança de fornecedor ou mesmo lote da enzima Taq 

DNA polimerase (SOLL, 2000).  

Estudos demonstram que a metodologia do RAPD pode determinar variantes 

moleculares de Candida spp, mesmo em situações em que diferenças fenotípicas não sejam 

evidenciadas, e que ainda, permite avaliar a relação genética entre os mesmos (RIEDERER et 

al., 2002; SONG et al.,2005; VALÉRIO; WEIKERT-OLIVEIRA; RESENDE, 2006).  
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2 CONCLUSÕES  

 

 A atividade de exoenzimas de um mesmo isolado de C. albicans foi alterada, entre 

duas ocasiões distintas de coleta e após estocagem do mesmo, ocasionando em 

instabilidade do enzimotipo gerado; 

 

 

 Alterações nos morfotipos de C. albicans são passíveis de ocorrer tanto em diferentes 

momentos de coleta, quanto após estocagem dos mesmos, demonstrando pouca 

estabilidade dos morfotipos apresentados; 

 

 

 O antifungotipo não foi alterado nas distintas ocasiões de coleta e manteve-se 

praticamente inalterado após armazenamento dos isolados, demonstrando boa 

conservação do perfil de sensibilidade dos isolados;  

 

 

 O padrão de fragmentos de DNA dos isolados no RAPD permanece relacionado em 

ocasiões distintas de coleta  e após estocagem dos isolados; 

 

 

 Dentre as metodologias utilizadas, o RAPD foi a melhor metodologia de tipagem 

apresentando índice discriminatório superior a 0,9. 
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