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RESUMO 
 
PEDROSO, R.S. Caracterização molecular, virulência e suscetibilidade ao fluconazol de 
espécies ambientais de Cryptococcus, antes e após inoculação em modelo murino. 2008. 
133f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 

Cryptococcus neoformans e C. gattii são as principais espécies do gênero que causam 
infecção no homem, C. albidus e C. laurentii são espécies menos envolvidas. O presente 
trabalho teve por objetivos avaliar a patogenicidade in vivo, os fatores e os genes relacionados 
à virulência, e verificar o perfil de suscetibilidade ao fluconazol de 10 isolados ambientais de 
cada uma das espécies: C. neoformans, C. albidus e C. laurentii, antes e após a inoculação em 
camundongos BALB/c imunocompetentes; pesquisar os sorotipos, mating types e realizar a 
tipagem molecular. Proteinase, fosfolipase, urease, produção de melanina e crescimento à 
37ºC foram pesquisados utilizando metodologias clássicas, e a pesquisa dos genes e 
determinação dos sorotipos e mating types foram feitas por PCR. A tipagem molecular foi 
realizada por PCR-fingerprinting, com os iniciadores (GACA)4 e M13. A determinação da 
CIM do fluconazol foi realizada pelo método da microdiluição em caldo. Todos os isolados de 
C. neoformans foram sorotipos A e MATα. A inoculação em animais mostrou que 9 isolados 
de C. neoformans mataram 100% deles em até 33 dias, e 1 levou os animais à morte num 
período entre 40 e 82 dias; 9 isolados foram recuperados dos pulmões e cérebro dos animais 
em 7 e 14 dias, e um deles levou todos os animais à morte em 12 dias, sendo possível 
recuperá-lo somente no 7º dia. Os animais inoculados com C. albidus e C. laurentii 
permaneceram vivos até negativação das culturas dos órgãos avaliados. C. albidus foi isolado 
principalmente do fígado e dos pulmões até 10 dias após a inoculação, C. laurentii dos 
pulmões e do cérebro até 120 dias. Todos os isolados das 3 espécies produziram cápsula antes 
e após a inoculação. Todos C. neoformans, 6 C. albidus e 6 C. laurentii cresceram à 37ºC 
antes e depois da inoculação. Melanina foi produzida por todos os isolados de C. neoformans 
e nenhum C. albidus nas duas ocasiões; e por 6 e 9 isolados de C. laurentii, antes e depois da 
inoculação, respectivamente. Seis isolados de C. neoformans e 1 de C. laurentii produziram 
proteinase nas duas ocasiões. Sete isolados de C. albidus produziram proteinase antes e todos 
depois da inoculação. Fosfolipase foi produzida por todos C. neoformans e C. albidus, e por 6 
C. laurentii nas duas ocasiões. A avaliação da atividade da urease realizada em meio líquido 
foi positiva em 24 a 48 horas pelos isolados de C. neoformans e C. laurentii, e em 24 a 96 
horas por C. albidus. A CIM de fluconazol variou de 2 a 8 µg/mL para C. neoformans, de 8 a 
≥ 64 µg/mL para C. albidus, e de 1 a 64 µg/mL para C. laurentii, nas duas ocasiões. Todos os 
isolados de C. neoformans apresentaram os genes lacase (Lac1), fosfolipase (PLB1), 
proteinase (cnap1), calcineurina (CNA1), urease (URE1), e ERG11, com os oligonucleotídeos 
utilizados. A PCR com ERG11 mostrou uma banda no gel de agarose para todos C. albidus, 
porém nenhum dos outros genes pesquisados foram amplificados em C. albidus e C. laurentii. 
A tipagem molecular por PCR-fingerprinting dos isolados de C. neoformans revelou 2 tipos 
moleculares: VNI (7 isolados) e VNII (3 isolados). A maioria dos isolados de C. albidus 
apresentou homogeneidade nos padrões de bandas gerados, e C. laurentii foi a espécie que 
demonstrou maior diversidade genética por esta metodologia. Concluímos que a passagem 
dos isolados pelos animais não alterou os fenótipos estudados e nenhuma alteração foi 
detectada pela análise molecular. No entanto, verificamos a grande heterogeneidade 
molecular dos isolados de C. laurentii estudados. 
 
Palavras-chave: Cryptococcus spp. Fatores de virulência. Patogenicidade. Lac1. PLB1. cnap1. 
CNA1. URE1.  ERG11. Tipagem molecular. 
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ABSTRACT 
PEDROSO, R.S. Cryptococcus environmental species: molecular characterization, 
virulence and susceptibility to fluconazole before and after inoculation in a murine 
model. 2008. 133p. Thesis (Doctorate) Faculty of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto, 
University of S. Paulo. 
 
Species of Cryptococcus neoformans and C. gattii are the main ones in the genus causing 
infection in man while C. albidus and C. laurentii are less involved. This study evaluated the 
in vivo pathogenicity, factors and genes related to virulence and the susceptibility to 
fluconazole before and after inoculation in immunocompetent BALB/c mice of ten 
environmental isolates of C. neoformans, C. albidus and C. laurentii. Serotypes, mating types 
and molecular typing were also determined to complete the evaluation. Enzymes like 
proteinases, phospholipase, urease, production of melanin and growth at 37oC were 
investigated by classical methods, but gene characterization and determination of serotypes 
and mating types were investigated by PCR. Molecular typing was done by PCR-
fingerprinting with primers (GACA)4 and M13. The microdilution method was used to 
determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of flucozanole. All C. neoformans 

isolates were serotype A and MAT/α and 9 of them when inoculated in animals killed 100% in 
up to 33 days. One isolate inoculated killed the animals in 40 to 82 days. Nine isolates were 
recovered from the animal lungs and brain in 7 and 14 days and the one which killed all 
animals in 12 days was only recovered on the 7th day. Animals inoculated with C. albidus and 

C. laurentii were alive until the tissue cultures of evaluated organs were negative. C. albidus 

was isolated mainly from the liver and lungs in up to 10 days after inoculation and strains of 
C. laurentii from the lungs and brain in up to 120 days. All isolates in the 3 species were 
capsule producers before and after inoculation. All strains of C. neoformans, 6 C. albidus and 

6 C. laurentii grew at 37oC both before and after inoculation. All C. neoformans produced 
melanin and 6 C. laurentii produced it before inoculation and nine after. None was produced 
by C. albidus. Six isolates of C. neoformans and one of C. laurentii produced proteinases in 
both situations, before and after inoculation. Seven C. albidus isolates produced the protein 
hydrolyzing enzyme before inoculation and all after. Phospholipase enzyme was produced by 
all C. neoformans, and C. albidus and by 6 C. laurentii in both conditions, before and after 
inoculation. Urease activity was detected between 24 and 48 hours after incubation in a liquid 
medium for C. neoformans and C. laurentii cultures and after 24 to 96 hours for C. albidus. 
Fluconazole MICs ranged from 2 to 8 µg/ mL for C. neoformans isolates, from 8 to ≥ 64 
µg/mL for C. albidus and from 1 to 64 µg/mL for C. laurentii in both conditions. Genes 
laccase (Lac1), phopholipase (PLB1) proteinase (cnap1), calcineurine (CNA1), urease (URE1) 
and ERG11, detected with the primers used were present in all C. neoformans.  With 
exception of ERG11, which showed a band in agarose electrophoresis by all C. albidus, the 
other genes were not amplified in C. albidus and C. laurentii.  Molecular typing by PCR-
fingerprinting showed two molecular types in C. neoformans: VNI in 7 isolates and VNII in 3 
isolates. Most C. albidus showed homogenous patterns in the bands generated and C. laurentii 
was the species with the higher genetic diversity by this methodology. It is concluded that 
isolate inoculations in animals does not alter phenotypes and no alteration is detected by 
molecular analysis. However, the high molecular heterogeneity of C. laurentii was detected. 
 
Keywords: Cryptococcus spp. Virulence factors. Patogenicity. Lac1. PLB1. cnap1. CNA1. 
URE1.  ERG11. Molecular typing. 
 



 

 

3 

 1 – INTRODUÇÃO 

 

As leveduras do gênero Cryptococcus apresentam ampla distribuição na natureza, e 

podem ser isoladas de diversas fontes, como ar, solo, excretas de aves, água, superfície e 

mucosas de animais, folhas, flores e madeira em decomposição, e nas mais diversas regiões, 

como Caribe, Himalaia e Antártica (FELL; STATZELL-TALLMAN, 1998; 

KHAWCHAROENPORN; APISARNTHANARAK; MUNDI, 2007; KWON-CHUNG; 

BENNETT, 1992). A maioria é considerada de vida livre e poucas espécies apresentam 

importância em micologia médica. As duas principais espécies que causam doença no homem 

e em animais são Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii, sendo a primeira o agente 

de criptococose principalmente em indivíduos imunocomprometidos, como aqueles que 

apresentam AIDS. C. gattii é agente de criptococose geralmente em indivíduos 

imunocompetentes (BICANIC; HARRISON, 2005; LEVITZ; BOEKHOUT, 2006).  

As outras espécies do gênero geralmente são consideradas saprófitas, no entanto, nos 

últimos quarenta anos, a incidência de infecções por estes organismos tem aumentado, sendo 

que aquelas causadas por Cryptococcus albidus e Cryptococcus laurentii juntas são 

responsáveis por 80% dos casos relatados de criptococose não-neoformans e não-gattii. 

Outras espécies isoladas de material clínico, consideradas de menor importância, são 

Cryptococcus uniguttulatus, Cryptococcus curvatus, Cryptococcus adeliensis, Cryptococcus 

humiculus, Cryptococcus luteolus e Cryptococcus macerans (JOHNSON; BRADLEY; 

KAUFFMAN, 1998; KHAWCHAROENPORN; APISARNTHANARAK; MUNDI, 2007). 

A maioria dos indivíduos acometidos por criptococose apresenta algum tipo de 

imunossupressão, geralmente envolvendo a imunidade celular, como a que ocorre nos 

infectados pelo vírus HIV, nos neutropênicos, e naqueles que recebem terapia prolongada 

com corticosteróides (BICANIC; HARRISON, 2005; JOHNSON; BRADLEY; 

KAUFFMAN, 1998; McCURDY; MORROW, 2001).  

 

1.1 – Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii  

 

C. neoformans e C. gattii são basidiomicetos, e na fase assexuada apresentam células 

arredondadas, ocasionalmente ovóides, isoladas ou com brotamento, envolvidas por cápsula 

mucopolissacarídica. C. neoformans é a fase anamórfica de Filobasidiella neoformans e C. 

gattii é a fase anamórfica de F. bacillispora. Estas duas espécies formavam duas variedades 

de C. neoformans, var. neoformans, sorotipos A e D, e var. gattii, sorotipos B e C (KWON-
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CHUNG; BENNETT, 1992). Franzot, Salkin e Casadevall (1999) propuseram a inclusão do 

sorotipo A em uma nova variedade, var. grubii, baseando-se em estudos que envolveram a 

análise das diferenças genotípicas entre os sorotipos A e D. A partir de 2002, avanços na 

compreensão da estrutura genética de C. neoformans, permitiram a inclusão dos sorotipos B e 

C em uma nova espécie, C. gattii (KWON-CHUNG; VARMA, 2006). Assim, atualmente C. 

neoformans compreende a variedade grubii, sorotipo A, variedade neoformans, sorotipo D, e 

o híbrido AD, e a espécie C. gattii inclui os sorotipos B e C. 

As colônias de C. neoformans e C. gattii, em ágar Sabouraud dextrose, incubadas 

durante sete dias a 25ºC, são brancas, beges ou cremes, geralmente mucóides e brilhantes, 

devido à presença de cápsula, que é evidenciada quando são feitas preparações com tinta 

nanquim. Em meios contendo compostos fenólicos desenvolvem uma coloração que vai de 

marrom a preta, dependendo do substrato, que é oxidado para formar melanina, num processo 

enzimático complexo, mediado pela enzima lacase. A micromorfologia, em ágar fubá-tween 

80, mostra estruturas arredondadas, com brotamento geralmente único e ausência de hifas e 

pseudo-hifas (KWON-CHUNG; BENNETT, 1992). 

A diferenciação entre as duas espécies é feita explorando algumas diferenças 

bioquímicas. C. gattii assimila ácido málico, fumárico e succínico, utiliza glicina como fonte 

de carbono, enquanto C. neoformans não apresenta essas características. C. neoformans é 

também sensível a concentrações superiores a 1,6 µg/mL de cicloheximida. A capacidade de 

C. gattii utilizar a glicina e crescer na presença de L-canavanina é freqüentemente utilizada na 

diferenciação destas espécies no laboratório de micologia, em que é utilizado o meio CGB 

(canavanina glicina azul de bromotimol). C. neoformans não metaboliza a glicina e nem 

cresce na presença de L-canavanina, permanecendo o meio inerte, enquanto o crescimento de 

C. gattii leva à mudança do pH do meio, e à alteração da cor verde para azul 

(CASADEVALL; PERFECT, 1998). 

As diferenças genéticas entre as duas espécies e entre diferentes isolados, tanto 

clínicos quanto ambientais, têm sido detectadas por métodos de tipagem molecular, como 

RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorfism), RAPD (Random Amplified Polimorfism 

DNA), AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorfism) e PCR-Fingerprinting. As técnicas 

baseadas em PCR vem se tornando um boa alternativa, mostrando-se mais sensíveis, 

específicas e rápidas, sofrendo menos influência de fatores externos do que os métodos 

tradicionais baseados em aspectos fenotípicos, e são uma importante ferramenta no estudo da 

epidemiologia de isolados de espécies de Cryptococcus (MEYER et al.,1993).  
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A tipagem molecular foi originalmente realizada utilizando experimentos de 

hibridização de DNA-fingerprinting clássicos para detectar seqüências de DNA minissatélites 

e microssatélites. Posteriormente, os oligonucleotídeos que eram utilizados passaram a ser os 

primers únicos em PCRs para detectar fragmentos de DNA hipervariáveis no genoma de C. 

neoformans e espécies relacionadas. Os mais utilizados são iniciadores que detectam 

seqüências minissatélites, como a seqüência do core do fago M13, e seqüências 

microssatélites, como (GTG)5, e (GACA)4. Os perfis eletroforéticos resultantes da 

amplificação com estes primers são altamente reprodutíveis e mostram variações entre 

espécies, variedades e entre indivíduos de uma mesma espécie (MEYER et al.,1993). 

Estas técnicas moleculares de tipagem têm permitido agrupar os isolados de C. 

neoformans e de C. gattii em 8 tipos moleculares: VN I (var. grubii, sorotipo A), VN II (var. 

grubii, sorotipo A), VN III (sorotipo AD), VN IV (var. neoformans, sorotipo D), VG I, VG II, 

VG III, e VG IV (C. gattii, sorotipos B e C). Nenhuma correlação entre sorotipo e tipo 

molecular foi encontrada em C. gattii. Os genotipos VN I e VG I predominam no mundo 

todo, enquanto que em pacientes com AIDS, a maioria dos isolados são VN I e VN IV 

(MEYER et al., 2003). 

C. neoformans é encontrado em todas as regiões do mundo, sendo que o sorotipo A 

predomina em isolamentos clínicos e ambientais na maioria das áreas, com exceção em países 

do Norte Europeu, onde o sorotipo D corresponde a 50% dos isolamentos (CASADEVALL; 

PERFECT, 1998). Essas diferenças geográficas na prevalência destes sorotipos têm sido 

relacionadas a diferenças na tolerância climática e na virulência do microrganismo (HORTA 

et al., 2005; KWON-CHUNG; BENNETT, 1992; MARTINEZ; GARCIA-RIVERA; 

CASADEVALL, 2001). 

A distribuição geográfica de C. gattii também apresenta variação conforme os 

sorotipos. Até pouco tempo acreditava-se estar restrita às áreas tropicais e subtropicais. 

Porém, um surto ocorrido em Vancouver Island, Canadá, relatado em 2002, mudou o conceito 

relacionado ao padrão de distribuição desta espécie (KIDD et al., 2004). A ecologia de 

C.gattii começou a ser compreendida quando o sorotipo B foi isolado de Eucalyptus 

camaldulensis e E. tereticornis na Austrália (ELLIS; PFEIFFER, 1990; PFEIFFER; ELLIS, 

1991; 1992). Posteriormente, esta levedura foi isolada de insetos, fezes de morcegos, bem 

como de espécies de árvores em várias regiões do mundo (CÁRDENAS, 1998; GEZUELE et 

al., 1993; LAZERA; WANKE; NISHIKAWA, 1993; LAZERA et al., 2000). O sorotipo C é 

raramente encontrado, e foram relatados casos clínicos no Sul da Califórnia e isolamentos 

ambientais na Colômbia (CALLEJAS et al., 1998). 
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C. neoformans e C. gattii apresentam uma fase sexual conhecida, com dois mating 

types, MATα e MATa. O mating type é definido pelo locus MAT, que dá a identidade sexual. 

Em C. neoformans e C. gattii este locus contém 20 genes. O produto do cruzamento sexual 

entre dois isolados de mating type opostos é o basidiósporo (CAMPBELL; CARTER, 2006). 

Os isolamentos clínicos e ambientais de C. neoformans e de C. gattii são, na sua maioria, do 

MATα (KWON-CHUNG; EDMAN; WICKES, 1992; MITCHELL, 2003; OKABAYASHI et 

al., 2006). 

A história natural da doença fúngica em geral está diretamente relacionada com a 

suscetibilidade do hospedeiro, pois é esta que geralmente determina a gravidade da infecção. 

As infecções sistêmicas, oportunistas ou não, ocorrem pela inalação de propágulos do 

microrganismo, que se depositam no alvéolo pulmonar. A disseminação pode ocorrer a outros 

sítios, provavelmente por via hematogênica, principalmente, em pessoas com 

comprometimento da imunidade celular, resultante de doenças imunossupressoras, como 

AIDS e patologias linfoproliferativas (SEGAL; BAUM, 1994). 

De modo geral, o primeiro aspecto importante para a patogenicidade de Cryptococcus 

parece ser a sua aderência à superfície do hospedeiro, seguida pela colonização do tecido. C. 

neoformans é um patógeno intracelular facultativo, portanto, capaz de sobreviver em 

macrófagos e permanecer na vesícula ácida fagossômica, mantendo sua capacidade de 

multiplicação. Essa permanência intracelular parece ser um elemento importante na 

persistência da infecção, disseminação por via hematogênica e estabelecimento no sistema 

nervoso central. O mecanismo pelo qual C. neoformans evita a morte depois da ingestão por 

fagócitos permanece pouco compreendido, mas há evidência de que a sobrevivência 

intracelular pode ser dada pela produção de pigmentos melanóides (CASADEVALL, 2000; 

SANTANGELO et al., 2004). 

A disseminação para o sistema nervoso central e subseqüente desenvolvimento de 

meningite e encefalite, é a principal causa de mortalidade durante as infecções por C. 

neoformans e C. gattii. Os fatores de virulência do fungo parecem ter grande importância na 

invasão tecidual, manutenção, multiplicação e disseminação do microrganismo, e também na 

gravidade da doença (CASADEVALL, 2000; SALLAS et al., 1996; SANTANGELO et al., 

2004; OLSZEWSKI et al., 2004). A entrada da levedura no sistema nervoso central pode 

ocorrer através do cruzamento direto dos pequenos capilares da barreira hematoencefálica, 

esse cruzamento pode ocorrer também por extravasamento direto, transcitose endotelial, ou o 

microrganismo pode cruzar essas barreiras no interior de fagócitos mononucleares, o que 

alguns pesquisadores têm chamado de cavalo de tróia. É possível que diferentes rotas levem a 
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levedura ao sistema nervoso central, e em cada caso, diferentes fatores de virulência do 

microrganismo estejam envolvidos (BARLUZZI et al., 2000; CASADEVALL, 2000; 

CHRETIEN et al., 2002; LEE; DICKSON; CASADEVALL, 1996; OLSZEWSKI et al., 

2004; SALAS et al., 1996). 

A principal e mais grave manifestação clínica da criptococose é a meningoencefalite, 

que geralmente ocorre em indivíduos imunocomprometidos, porém manifestações em outros 

sítios, como pulmões, ossos e articulações, vasos sangüíneos, próstata, fígado e tecido 

cutâneo, ocorrem com menos freqüência (MITCHELL; PERFECT, 1995; PAPPALARDO; 

MELHEM, 2003). 

C. neoformans var. grubi infecta primariamente indivíduos imunocomprometidos, e 

causa mais de 90% dos casos de criptococose, sendo que mais de 99% destes casos são em 

pacientes com AIDS. C. neoformans var. neoformans, também infecta pacientes 

imunocomprometidos, todavia em uma freqüência menor, e são considerados menos 

virulentos (MITCHELL; PERFECT, 1995). O sorotipo AD foi isolado do ambiente e em 

pacientes na América do Norte e Europa, com manifestações clínicas similares às descritas 

(LENGELER; COX; HEITMAN, 2001). 

 As infecções por C. gattii ocorrem principalmente em regiões de clima temperado e 

tropical, especialmente em indivíduos imunocompetentes, sendo considerado um patógeno 

primário. As manifestações clínicas ocorrem no pulmão, região cutânea e principalmente no 

sistema nervoso central (LACAZ et al., 2002; MITCHELL; PERFECT, 1995; 

PAPPALARDO; MELHEM, 2003; SEVERO; BERTA-E-ZARDO; LONDERO, 2001). 

 A doença é mais freqüente em adultos, porém ocorre também em crianças das mais 

variadas idades, como demonstraram Correa et al. (1999; 2002), em levantamentos realizados 

no Estado do Pará. 

 

1.2 – Cryptococcus laurentii 

 

 C. laurentii é uma levedura que apresenta cápsula e células ovóides. É isolada do 

ambiente a partir de vegetais, excretas de aves, e nos mais diferentes ecossistemas. 

Ocasionalmente é isolada da pele humana como saprófita (FILION; KIDD; AGUIRRE, 2006; 

KURTZMAN; FELL, 1998; ROSARIO et al., 2005). O material fecal de aves sadias parece 

ser reservatório dessa espécie (MATTSSON; HAEMIG; OLSEN, 1999). Alguns isolados da 

Antártica mostraram-se psicrofílicos, criotolerantes, com temperatura ótima de crescimento de 

15ºC, sendo que não cresceram em temperaturas iguais ou maiores que 30ºC. No entanto, 
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alguns isolados clínicos e ambientais crescem à temperatura de 37ºC. Estes dados revelam a 

capacidade adaptativa a diversos ambiente, e a heterogeneidade da espécie (KURTZMAN; 

FELL, 1998; PAVLOVA et al., 2001).  

A identificação laboratorial se baseia na realização de provas clássicas, como atividade 

de urease, assimilação de fontes de carbono e de nitrogênio. C. laurentii não fermenta 

açúcares (glicose e outros), e pode formar melanina nos meios contento substratos fenólicos, 

geralmente colônias com pigmentação mais clara que a que ocorre com C. neoformans e 

C.gattii, e em um período de incubação mais prolongado (IKEDA et al., 2002; PEDROSO; 

FERREIRA; CANDIDO, 2007). Não utiliza nitrato, assimila melibiose e lactose, o que 

auxilia na diferenciação das espécies C. neoformans e C. gattii. As colônias em ágar 

Sabouraud dextrose, incubadas a 25ºC, são lisas, brilhantes, com coloração variando de 

creme, amarela, rosa ou laranja, conforme o tempo de incubação. A micromorfologia revela 

células ovóides, blastoconídeos isolados, aos pares ou em pequenas cadeias, com cápsula 

visível em preparações com tinta nanquim (KURTZMAN; FELL, 1998). 

 A afinidade de C. laurentii com os basidiomicetos foi mostrada por estudos realizados 

por Rhodes, Kwon-Chung e Popkin (1981), que, através da análise ultra-estrutural das hifas 

formadas após conjugação, mostraram a presença de septo doliporo, parede celular lamelar e 

hifas dicarióticas, características estas compatíveis com os basidiomicetos. 

 Análises da composição das bases de DNA nuclear (G+C), e dos padrões  de 

eletroforese das proteínas celulares têm mostrado a natureza heterogênea de C. laurentii. Com 

base na seqüência da região D1/D2 do rDNA 26S e regiões ITS (internal transcribed spacer), 

o complexo C. laurentii foi dividido em 2 grupos filogenéticos, I e II. De acordo com os 

estudos realizados, diferentes espécies têm sido reclassificadas, inclusive em outros gêneros, e 

ainda, outras incluídas no complexo C. laurentii (SUGITA et al., 2000; TAKASHIMA et al., 

2003). 

Atualmente é caracterizado como um patógeno humano emergente, sendo que as 

infecções ocorrem quase que exclusivamente em indivíduos imunocomprometidos 

(AVERBUCH et al., 2002). Os casos de criptococose por C. laurentii no homem incluem 

doença disseminada no sistema nervoso central, lesões na pele em adulto imunocompetente, 

fungemia em neonato, fungemia em paciente com câncer refratário à terapia com fluconazol, 

pneumonia e infecção de orofaringe em paciente com leucemia e infecção cutânea 

(BAUTERS et al., 2002; JOHNSON; BRADLEY; KAUFFMAN, 1998; KAMALAN; 

YESUDIAN; THAMBIAH, 1977; KORDOSSIS et al., 1998; KUNOVA; KRCMERY, 1999; 

SHANKAR et al., 2006; VLCHKOVA-LASHKOSKA et al., 2004).  



 

 

9 

1.3 – Cryptococcus albidus 

 

C. albidus apresenta células globosas ou ovóides, e com cápsulas. É encontrado no 

ambiente relacionado a vegetais, excretas de aves, podendo transitoriamente colonizar a pele 

humana; os relatos de infecções em humanos e animais são raros, e geralmente ocorrem em 

indivíduos com deficiência da imunidade celular. No homem foi isolado causando meningite, 

osteomielite, septicemia, e infecções de pele, pulmonar e ocular. Em animais há relatos de 

infecção genital e ceratite micótica em eqüinos e infecção sistêmica em cães (GARELICK et 

al., 2004; JOHNSON; BRADLEY; KAUFFMAN, 1998; KORDOSSIS et al., 1998; 

KURTZMAN; FELL, 1998; LABRECQUE; SYLVESTRE; MESSIER, 2005; LOISON et al., 

1996; NARAYAN et al., 2000; ROSARIO et al., 2005). Crescem bem à temperatura de 30ºC, 

sendo que alguns isolados apresentam crescimento a 37ºC. Estudos das características 

fisiológicas, bioquímicas e moleculares têm revelado a diversidade genética desta espécie. Ela 

é estreitamente relacionada à espécie C. diffluens, da qual difere somente na utilização de 

metil-alfa-D-glicosídeo. A análise da seqüência de ITS pode ser uma alternativa confiável de 

distinguir as duas espécies (FONSECA; SCORZETTI; FELL, 2000; SUGITA et al., 2001). 

As colônias em ágar Sabouraud dextrose, a 25ºC, variam de bege a rosa claro, lisas a 

rugosas e mucóides a opacas. A micromorfologia em ágar fubá-Tween 80, após 72 horas de 

incubação a 25ºC, mostra células globosas ou ovóides, com cápsula, sem pseudo-hifas ou 

hifas verdadeiras (KURTZMAN; FELL, 1998).  

 

1.4 – Fatores de virulência 

 

Vários fatores de virulência são importantes para a patogenicidade de C. neoformans e 

C. gattii: cápsula polissacarídica, produção de melanina, capacidade de crescimento a 37ºC, 

produção das enzimas fosfolipase, proteinase e urease (BUCHANAN; MURPHY, 1998; 

KOZEL, 1995; MITCHELL; PERFECT, 1995). Quanto às outras espécies do gênero, existem 

alguns relatos sobre fatores de virulência, principalmente em isolados ambientais de C. 

laurentii e C. albidus (BARONI, 2001; FILION; KIDD; AGUIRRE, 2006; PEDROSO; 

FERREIRA; CANDIDO, 2004). 
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1.4.1 – Cápsula 

 

A cápsula polissacarídica extracelular é considerada um dos mais importantes fatores 

de virulência para C. neoformans e C. gattii (COENJAERTS, 2006). O principal componente 

molecular dessa estrutura é um polímero de alto peso molecular denominado 

glicuroxilomanana (GXM). Os mecanismos propostos para explicar a contribuição da cápsula 

para a virulência são a capacidade de inibir a fagocitose, e a proteção do microrganismo no 

interior de macrófagos (BUCHANAN; MURPHY, 1998; LEVITZ, 2001). 

A comprovação da importância da cápsula na virulência ocorreu através de estudos 

conduzidos por Chang e Kwon-Chung (1994), em que o gene CAP59, tido como responsável 

pela produção de cápsula, foi deletado, resultando em uma levedura não produtora de cápsula 

e sem virulência para modelo murino. Após a reintrodução do gene, a condição de virulência 

foi restabelecida. Vários estudos foram realizados e comprovaram que outros genes, CAP10, 

CAP60, CAP64, MAN1, CAS1 e UXS1, participam na biossíntese da cápsula, sendo os genes 

CAP essenciais nesse processo (CHANG; KWON-CHUNG, 1998;1999; OKABAYASHI et 

al., 2005; CHANG; PENOYER; KWON-CHUNG, 1996). 

A espessura da cápsula varia conforme as condições ambientais e de acordo com o 

órgão envolvido. O aumento da espessura contribui para a resistência à fagocitose durante a 

infecção em animais (ELLERBROEK et al., 2004; ZARAGOZA; CASADEVALL, 2004). 

O envolvimento desta estrutura na virulência para C. albidus e C. laurentii ainda não 

foi comprovado. Estudos realizados por Bystricky, Paulovicová e Machová (2004) mostraram 

que o constituinte capsular de C. laurentii, galactoglicoxilomana (GalGXM), é imunogênico 

para coelhos. Componentes da estrutura da cápsula de C. albidus têm mostrado atividade 

contra o vírus do mosaico do tabaco, com perspectivas na proteção de cultivo de plantas 

(KOVALENKO; BARKALOVA, NAHORRNA, 2005).  

Várias condições in vitro induzem ao aumento da expressão da cápsula, como alto 

nível de CO2, baixo nível de ferro e baixa quantidade de glicose. O crescimento em meio 

líquido Sabouraud contendo pequena quantidade de glicose (0,1%) é um dos meios mais 

eficientes para indução de cápsula em isolados de C. neoformans (OKABAYASHI et al., 

2005; ZARAGOZA; CASADEVALL, 2004). 
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1.4.2 – Termotolerância 

 

A capacidade de sobreviver e replicar a 37ºC é denominada termotolerância, e é uma 

característica comum dos fungos patogênicos. C. neoformans, Histoplasma capsulatum e 

Sporothrix schenckii. A habilidade de crescer a essa temperatura, em uma atmosfera de 

aproximadamente 5% de CO2, e pH de 7,3 a 7,4 é crucial para o fungo invadir o tecido e 

causar infecção (BUCHANAN; MURPHY, 1998). Rhodes (1988) observou que muitos 

isolados de C. neoformans var. gattii, que apresentavam dificuldade em crescer a 37ºC, não 

eram capazes de levar à morte camundongos infectados experimentalmente, enquanto que 

isolados de C. neoformans var. neoformans, que cresciam bem a 37ºC, levavam os animais à 

morte. 

Em estudos realizados por Odom et al. (1997), tentando estabelecer características 

genotípicas relacionadas com a sobrevivência do microrganismo a temperaturas mais altas, 

demonstraram que C. neoformans tem um gene que codifica a subunidade catalítica A da 

proteína calcineurina, que apresenta relação com a sobrevivência a 37ºC. Esta proteína, 

segundo os autores, é uma fosfatase específica para serina e treonina, sendo ativada pela 

calmodulina cálcica, e está envolvida na resposta ao estresse em leveduras. A calcineurina A é 

um requisito básico para C. neoformans sobreviver à temperatura do hospedeiro, portanto, um 

fator necessário para a patogenicidade do fungo (CRUZ; FOX; HEITMAN, 2001; ODOM et 

al., 1997). 

 

1.4.3 – Melanina 

 

 Melaninas são macromoléculas formadas pela polimerização oxidativa de compostos 

fenólicos ou indólicos, hidrofóbicos e negativamente carregados. Freqüentemente os 

pigmentos resultantes são marrons ou pretos, porém muitas outras cores têm sido observadas 

(BUTLER et al., 2001; LANGFELDER et al., 2002). É um polímero encontrado em diversas 

espécies de seres vivos, de todos os reinos biológicos (HILL, 1992). Vários tipos de melanina 

são descritos em bactérias, plantas, animais, e fungos. São reconhecidos quatro tipos 

principais de melanina: eumelanina, feomelanina, alomelanina e piomelanina. A eumelanina é 

formada por um processo complexo, envolvendo quinonas e radicais livres. A feomelanina 

deriva de tirosina e cisteína. A alomelanina é sintetizada a partir de precursores livres de 

nitrogênio. A piomelanina é derivada do catabolismo de tirosina via p-hidroxi-fenilpiruvato e 

ácido homogentísico. As melaninas são insolúveis em água e solventes orgânicos, e 
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conseqüentemente, difíceis de serem estudadas por técnicas biofísicas ou bioquímicas 

convencionais (FRASES et al., 2007; GÓMEZ; NOSANCHUK, 2003). 

 Vários fungos patógenos humanos formam melanina: Aspergillus nidulans, A. niger, 

A. fumigatus, Alternaria alternata, Cladosporium carrionii, Exophiala (Wangiella) 

dermatitidis, Exophiala jeanselmei, Fonsecaea compacta, F. pedrosoi, Hendersonulla 

toruloidea, Phaeoannellomyces werneckii, Phialophora richardsiae, P. verrucosa, Xylohypha 

bantiana, e Sporothrix schenckii (GÓMEZ; NOSANCHUK, 2003). Diferente destes fungos 

patogênicos, C. neoformans e C. gattii produzem eumelanina somente na presença de 

precursores exógenos, como L-3,4-diidrofenilalanina (L-dopa) e epinefrina, que são 

compostos difenólicos (POLACHECK; HEARING; KWON-CHUNG, 1982; SALAS et al., 

1996; WILLIAMSON, 1994). Estes compostos são oxidados ao intermediário quinona, que 

sofre autopolimerização (POLACHECK; KWON-CHUNG, 1988), e forma uma camada 

elétron-densa na parede celular, que é evidenciada macroscopicamente pela pigmentação 

escura da célula (KWON-CHUNG; POLACHECK; POPKIN, 1982; WANG; AISEN; 

CASADEVALL, 1995). A síntese de melanina em C. neoformans é catalizada pela enzima 

lacase, uma fenol-oxidase ou difenol-oxidase, que produz pigmentos a partir de compostos 

fenólicos e difenólicos com dois grupos hidroxilas, mas não de tirosina. Dois genes são 

responsáveis pela produção dessa enzima, Lac1 e Lac2 (MISSALL et al., 2005; 

WILLIAMSON, 1994).  

A produção de melanina é associada com a virulência de muitos microrganismos. 

Acredita-se que ela seja responsável pela proteção da célula microbiana do ataque oxidativo 

durante a infecção. Outras funções atribuídas a este pigmento são proteção da célula a 

extremos de temperatura, radiação ultra-violeta, fagocitose, e também parece estar envolvida 

na diminuição da sensibilidade à anfotericina B (IKEDA et al., 2003; JACOBSON; 

TINNELL, 1993; KWON-CHUNG; POLACHECK; POPKIN, 1982; RHODES; 

POLACHECK; KWON-CHUNG, 1982; ROSAS; CASADEVALL, 1997; WANG; AISEN; 

CASADEVALL, 1995; WANG; CASADEVALL, 1994a; WANG; CASADEVALL, 1994b; 

WANG; CASADEVALL, 1994c).  

 Além de C. neoformans e C. gattii, outras espécies do gênero também produzem 

melanina em menor quantidade, conforme demonstrado por Ikeda et al. (2002). Estes autores 

relataram a capacidade de C. albidus e C. laurentii expressarem lacase, porém ressaltam a 

possibilidade da enzima ter estrutura molecular diferente, o que explicaria a menor produção 

do pigmento.  
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1.4.4 – Mating types 

 

O mating type de C. neoformans é definido por um locus com 2 alelos alternativos, 

MATa e MATα . A identificação do MAT é feita por cruzamento entre isolados com tipos 

conjugantes opostos, de onde originam-se as estruturas de frutificação. Todavia é um processo 

trabalhoso, que muitas vezes apresenta falha. Atualmente, a determinação do mating é 

realizada através do método de PCR, com primers específicos para os genes STE12 (MATa), 

STE20 (MATa e MATα) e outros, presentes no locus de mating, que são específicos para cada 

tipo. A análise por PCR permitiu uma maior compreensão da epidemiologia do fungo, por ser 

mais rápida, e oferecer resultados mais precisos (IDNURM et al., 2005; LENGELER et al., 

2001; OKABAYASHI et al., 2006). 

 O estudo e a identificação do mating type chamaram a atenção de alguns 

pesquisadores, devido à predominância do tipo α, e seu relacionamento com a virulência do 

microrganismo (BARCHIESI et al., 2005; KWON-CHUNG; EDMAN; WICKES, 1992; 

MITCHELL, 2003; OKABAYASHI et al., 2006).  Estudos conduzidos por Kwon-Chung, 

Edman e Wickes (1992) utilizando a progênie de C. neoformans sorotipo D, MATα e MATa, 

em camundongos, mostraram a maior virulência do MATα em relação a MATa. Neste estudo, 

80 a 90% dos camundongos infectados com a progênie MATα morreram em 30 dias, 

enquanto que somente 20 a 50% dos camundongos infectados com a progênie MATa 

morreram no mesmo período. 

 Barchiesi et al. (2005) analisaram a patogenicidade de diferentes sorotipos e mating 

types de C. neoformans. Os isolados Aα e os híbridos Aα/Da levaram à morte 100% dos 

animais em um período médio de tempo significativamente menor que os outros sorotipos e 

mating types analisados. A mortalidade entre os isolados Aα ocorreu até 29 dias após a 

infecção, enquanto que entre Aα/Da em 45 dias. A taxa de mortalidade variou de 10 a 90% 

em 60 dias para os isolados Aa, Da, Dα e Aa/Dα. De acordo com estes resultados, os autores 

concluíram que o alelo Aα está mais relacionado com a virulência, enquanto que a presença 

do alelo Aa ou Da está associado com moderada ou ausência de virulência, e os isolados Dα 

apresentam variação quanto à essa característica. 
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1.4.5 – Fosfolipase 

 

As fosfolipases constituem um grupo heterogêneo de enzimas que são capazes de 

hidrolizar uma ou mais ligações ésteres de glicerofosfolipídeos. As ações das fosfolipases 

podem resultar em desestabilização de membranas, lise celular e liberação de lipídeos 

(GHANNOUM, 2000; SCHMIEL; MILLER, 1999). Estas enzimas são classificadas de 

acordo com a especificidade da ligação éster que é clivada. Assim sendo, a fosfolipase pode 

ter atividade de fosfolipase B (PLB, remove ambas as cadeias acil de glicerofosfolipídeo), 

atividade de lisofosfolipase (remove a única cadeia acil de lisofosfolipídeos), e atividade de 

transacilase (adiciona radicais acil a lisofosfolipídeos para formar fosfolipídeos). É conhecido, 

no entanto, que o produto de um único gene apresenta as três atividades, fosfolipase B, 

lisofosfolipase (LPL) e lisofosfolipase transacilase (LPTA) em Candida albicans, Penicillium 

notatum e Saccharomyces cerevisiae. Nestas espécies, as enzimas têm sido chamadas de 

fosfolipase B. Em C. neoformans, a enzima fosfolipase extracelular compartilha as atividades 

de fosfolipase B, lisofosfolipase e lisofosfolipase transacilase (COX et al., 2001). 

A atividade de fosfolipase foi detectada em C. albicans, Malassezia furfur, 

Rhodotorula rubra, S. cerevisiae, C. neoformans, C. albidus e C. laurentii (BARONI, 2001; 

CHEN et al, 1997; MAYSER et al., 1996; PEDROSO, FERREIRA, CANDIDO, 2004; 

RICIPUTO et al., 1996; VIDOTTO et al., 1996; WITT; MERTSCHING; KONIG, 1984).  

Essa enzima atua como um fator de virulência, pois auxilia C. neoformans na invasão 

tecidual, agindo na camada externa de membranas celulares e surfactantes pulmonares, ricas 

em fosfolipídeos (CHEN et al., 1997; LEVITZ, 2001; SANTANGELO et al., 1999). Chen et 

al. (1997) demonstraram atividades de fosfolipase, lisofosfolipase e lisofosfolipase 

transacilase em 49 dentre 50 isolados de C. neoformans estudadas, utilizando o meio ágar 

gema de ovo, preconizado por Price, Wilkinson e Gentry (1982), o qual tem se mostrado 

eficiente na demonstração da atividade dessa enzima in vitro. 

A PLB é uma proteína codificada pelo gene PLB1 (COX et al., 2001). Estudos mais 

recentes, envolvendo modelos murinos e fagócitos mononucleares, têm relacionado a PLB 

com a sobrevivência intracelular, com o crescimento e replicação de C. neoformans nos 

macrófagos, e ainda, na disseminação do microrganismo a linfonodos pulmonares (COX et 

al., 2001; FELDMESSER et al., 2000; NOVERR et al., 2003; SANTANGELO et al., 2004). 

A PLB está envolvida no início e desenvolvimento da criptococose pulmonar, sendo essencial 

para a entrada do microrganismo nos linfáticos pulmonares e no sangue, mas não no sistema 

nervoso central (SANTANGELO et al., 2004). 
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1.4.6 – Proteinase 

 

Muitos fungos secretam proteases extracelulares que estão relacionadas com a 

patogênese. Estas enzimas hidrolisam ligações peptídicas de importantes proteínas do tecido 

do hospedeiro (colágeno), digerem proteínas de importância imunológica (anticorpos e 

complementos), e facilitam a aderência e a sobrevivência do patógeno em superfícies mucosas 

(CHEN; BLANK; CASADEVALL, 1996; KUROKAWA; SUGIZAKI; PERAÇOLI, 1998). 

Estudos de infecção experimental em ratos mostraram que C. neoformans penetra no 

parênquima pulmonar horas depois de ter sido depositado no espaço alveolar, sugerindo que o 

fungo produza substâncias que rompem o tecido, como enzimas proteolíticas (GOLDMAN; 

LEE; CASADEVALL, 1994). A produção in vivo de proteinase foi observada em estudos 

histológicos de tecidos de camundongo infectado com C. neoformans, pela demonstração da 

degradação de fibrilas do colágeno (SALKOWSKI; BALISH, 1991). Os primeiros estudos 

publicados a respeito da atividade proteolítica in vitro de C. neoformans mostram dados 

discrepantes. Staib (1964) estudou 32 isolados e não encontrou nenhuma atividade 

proteolítica em ágar soro humano; Ahearn, Meyers e Nichols (1968) estudaram 8 isolados e 

encontraram atividade proteolítica em 3, Federici (1982) estudou 7 isolados e encontrou 

atividade proteolítica em 2. No entanto, estudos posteriores confirmaram a atividade 

proteolítica in vitro de C. neoformans (AOKI et al.; 1994; HAMILTON; GOODLEY, 1996). 

Aoki et al. (1994) demonstraram a produção de proteinase em 8 isolados estudados em 

diferentes meios. Essa controvérsia na literatura, segundo Chen, Blank e Casadevall (1996), 

ocorre devido às diferentes condições de incubação e diferentes formulações dos meios 

utilizados para detectar a atividade da enzima. A produção in vitro da enzima foi descrita 

também em isolados de C. albidus e C. laurentii (BARONI, 2001; PEDROSO; FERREIRA; 

CANDIDO, 2004).  

Há evidências de que C. neoformans pode alterar seu fenótipo de produção de 

proteinase, tanto pela passagem em camundongos (BARONI, 2001), como em isolados 

seqüenciais obtidos de mesmo paciente após recorrência de meningoencefalite (FRANZOT et 

al., 1998). 

Recentemente, Pinti et al. (2007) identificaram, clonaram e seqüenciaram um cDNA 

de C. neoformans que codifica uma aspartil protease putativa (CnAP1), de 505 aminoácidos, e 

seu correspondente gene (cnap1). Também mostraram que a expressão de cnap1 depende da 

fase de crescimento, com maior expressão na fase estacionária que na fase exponencial. 
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1.4.7 – Urease 

 

 A urease é uma metaloenzima que catalisa a hidrólise de uréia a amônia e carbamato, 

que em condições fisiológicas, provoca aumento do pH. A importância desta enzima como 

fator de virulência foi demonstrada nas bactérias Helicobacter pylori e Proteus mirabilis, e 

nos fungos de importância clínica C. neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma 

capsulatum, Sporothrix schenckii e espécies de Trichosporon e Aspergillus (COX et al., 

2000). Em estudos de patogênese bacteriana, a urease parece ter papel importante na alteração 

da função imune do hospedeiro e também no aumento do pH microambiental no sítio da 

infecção. Porém, na patogênese da criptococose, esse fenômeno parece ter pouca ou nenhuma 

importância, de acordo com estudos realizados por Levitz et al. (1999). Estes pesquisadores 

analisaram o pH do fagolisossomo após a ingestão do microrganismo por fagócitos humanos, 

e relataram que este permanecia constante, sugerindo que a urease poderia ter pouca ou 

nenhuma influência na manutenção da infecção. Estes resultados corroboram com os achados 

na literatura de alguns casos de infecções por isolados que não produzem a urease (BAVA; 

NEGRONI; BIANCHI, 1993; RUANE; WALKER; GEORGE, 1988). 

Cox et al. (2000), mostraram que esta enzima pode ser importante para a levedura 

sobreviver em hospedeiros humanos. Eles exploraram a contribuição da urease para a 

virulência em infecção experimental, clonaram, sequenciaram e silenciaram a cópia única do 

gene da urease de C. neoformans. Os resultados sugeriram que a atividade da urease não é 

necessária para a sobrevivência da levedura no líquor de coelhos imunossuprimidos, depois da 

inoculação direta neste sítio. Porém, em modelo murino, observaram aumento na 

sobrevivência de camundongos infectados com o mutante urease negativa. A virulência do 

selvagem e mutante reconstituído foi significativamente maior que do mutante urease 

negativa. Parece que a atividade de urease é um fator de virulência para o modelo murino, 

mas não é para coelho. O achado de que o isolado urease negativo tem virulência comparável 

ao selvagem em modelo de coelho, enquanto em camundongo apresenta atenuação da 

virulência, enfatiza o conceito acerca dos estudos de virulência: genes de virulência podem 

ser importantes em certos modelos animais (COX et al., 2000).  

Olszewski et al. (2004) estudaram o papel da urease na invasão do sistema nervoso 

central, utilizando camundongos. Verificaram que a inoculação direta de C. neoformans no 

cérebro, do selvagem (H99), do isolado com deleção para o gene da urease (URE1) e do 

mutante reconstituído (ure1 + URE1 – 1), não demonstraram diferenças quanto à colonização 

pela levedura neste órgão. Todavia, quando o microrganismo foi inoculado via endovenosa, o 
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padrão de disseminação para os diferentes órgãos e o cérebro foi de uma menor disseminação 

cerebral para ure1, sugerindo que a urease facilite a invasão do sistema nervoso central por 

via hematogênica. 

 

1.5 – Tratamento da criptococose e resistência aos antifúngicos 

 

As infecções pulmonares sintomáticas geralmente são tratadas com fluconazol por um 

período de até 6 meses. Os pacientes que não toleram este antifúngico são tratados com 

itraconazol. Os casos de neurocriptococose, ou outra doença sistêmica grave, são tratados com 

anfotericina B por um período de até 10 semanas, seguido de terapia continuada com 

fluconazol ao longo de até 12 meses, dependendo do estado do paciente (SAAG et al., 2000). 

A 5-fluorocitosina geralmente não é utilizada sozinha porque pode levar à seleção de células 

resistentes durante a terapia, no entanto, quando associada à anfotericina B, minimiza os 

efeitos colaterais (ALVES et al., 1997; DISMUKES, 1993; PERFECT; COX, 1999). 

As infecções causadas por outras espécies de Cryptococcus seguem o mesmo 

protocolo de tratamento, visto que as recomendações são limitadas devido ao pequeno número 

de casos reportados, que foram tratados empiricamente (KHAWCHAROENPORN; 

APISARNTHANARAK; MUNDY, 2007). 

Os novos azóis voriconazol e posaconazol têm mostrado efetividade in vitro contra C. 

neoformans, no entanto, a eficácia clínica ainda não foi completamente estabelecida 

(CUENCA-ESTRELLA et al., 2006). As equinocandinas caspofungina, micafungina e 

anidulafungina têm demonstrado potente atividade antifúngica in vitro para uma ampla 

variedade de fungos, mas não contra espécies de Cryptococcus (KHAWCHAROENPORN; 

APISARNTHANARAK; MUNDY, 2007).  

A resistência in vitro de C. neoformans aos agentes antifúngicos é pouco citada na 

literatura. São relatados alguns casos de resistência à anfotericina B (KELLY et al., 1994) e 

ao fluconazol (ALVES; GRIEBELER; GOULART, 2002; FRIESE et al., 2001; PAUGAM et 

al., 1994). Casos de resistência envolvendo espécies não-neoformans também são descritos. 

Manfredi et al. (2006) relataram um caso de meningoencefalite por C. laurentii resistente à 

anfotericina B, ocorrido após dois episódios de meningite por C. neoformans, que haviam 

sido tratados com anfotericina B. Segundo Khawcharoenporn, Apisarnthanarak e Mundy 

(2007), a resistência primária é mais freqüente para fluconazol e fluorocitosina, e em relação 

ao fluconazol, ocorre principalmente em isolados de pacientes que receberam profilaxia 

prévia com azóis. Assim, estes autores sugerem a realização de testes in vitro de 
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suscetibilidade ao fluconazol em isolados de pacientes com exposição prévia a esse grupo de 

drogas. 

 A resistência aos azóis tem sido mais estudada em isolados de C. albicans e S. 

cerevisiae. Múltiplos mecanismos foram identificados, como o aumento da expressão de 

transportadores multidrogas, alterações no sítio ativo da enzima lanosterol demetilase, e 

aumento da expressão desta enzima. Estudos genéticos com S. cerevisiae confirmaram que 

cada um desses mecanismos pode operar sozinho para conferir grau variado de resistência aos 

azóis (SANGLARD et al., 1998; HENRY; NICKELS; EDLIND, 2000). A ação de bombas de 

efluxo leva ao transporte da droga do meio intracelular para o extracelular, resultando em 

diminuição de seu acúmulo no interior da célula (LOEFFLER; STEVENS, 2003; LOPEZ-

RIBOT et al., 1999; SANGLARD et al., 1998). A alteração no sítio ativo da enzima, por sua 

vez, leva à diminuição da afinidade à droga, enquanto que o aumento da expressão da enzima 

leva ao excesso de alvos para as moléculas da droga, excedendo a capacidade inibitória da 

mesma (GHANNOUM; RICE, 1999; WHITE; MARR; BOWDEN 1998). 

 A maior parte dos estudos referentes à atuação e caracterização dos transportadores em 

leveduras patogênicas foram realizados em C. albicans. O bombeamento das moléculas de 

azóis para o meio extracelular, através da membrana, é feito por proteínas pertencentes à 

superfamília adenosine triphosphate-binding cassete (ATP binding cassete – ABC), 

codificadas pelos genes CDR1 e CDR2, e à superfamília major facilitator (codificada pelo 

gene MDR1). Em Candida foi descrito pelo menos 5 diferentes genes CDR – Candida Drug 

Resistance (LOEFFLER; STEVENS, 2003; PRASAD et al., 1995; SANGLARD et al., 1995). 

Os genes CDR têm sido correlacionados com a resistência ao fluconazol e a outros azóis.  

 Sanglard et al. (1995) estudaram os níveis de RNA mensageiro do gene CDR1 em 16 

isolados clínicos de C. albicans recuperados de cinco pacientes com AIDS. Estes isolados 

desenvolveram resistência ao fluconazol durante o tratamento prolongado com este 

antifúngico. A diminuição no acúmulo deste antifúngico em alguns isolados foi associada 

com aumentos de aproximadamente duas vezes nos níveis de RNAm do gene CDR1, 

indicando indiretamente o envolvimento desse mecanismo na resistência do microrganismo 

ao antifúngico. 

A CDR1 é uma proteína transportadora em Candida e Cryptococcus, para a qual 

drogas azólicas, e outras, como cicloheximida e cloranfenicol, são substratos (LOEFFLER; 

STEVENS, 2003; PRASAD et al., 1995; SANGLARD et al., 1995).  

Posteraro et al. (2003) descreveram que o efluxo ativo da droga da célula foi o 

mecanismo de resistência de um isolado de C. neoformans por eles estudado. Recentemente, 
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Sanguinetti et al. (2006) descreveram um gene de C. neoformans que codifica um 

transportador ABC, denominado AFR1 (antifungal resistance 1, denominado CnAFR1), que 

estava envolvido na resistência in vitro ao fluconazol.  

A enzima 14-alfa-esterol-demetilase é codificada pelos genes CYP51A e CYP51B (de 

Aspergillus fumigatus), também denominados ERG (MELLADO et al., 2001). Estes genes 

possuem grande identidade (40 a 70%) com regiões conservadas do gene da citocromo P450-

demetilase de outros fungos filamentosos e leveduras, e estão presentes em uma única cópia 

no genoma de vários fungos, entre eles C. neoformans, C. albicans, S. cerevisiae, C. 

tropicalis e C. glabrata. A resistência a baixos níveis de fluconazol em alguns isolados de C. 

neoformans tem sido relacionada a mudanças na afinidade da 14-alfa-demetilase aos azóis 

(VENKATESWARLU et al., 1997). Este mecanismo, originado de mutação genética, foi 

descrito para isolados clínicos seqüenciais de C. albicans (LOPEZ-RIBOT et al., 1999; 

MARTINEZ et al., 2002), e recentemente para isolados seqüenciais de C. neoformans 

(ALMEIDA, 2005; RODERO et al., 2003).  

Rodero et al. (2003) mostraram que um ponto de mutação no gene ERG11 foi 

responsável pela resistência ao fluconazol em isolado clínico de C. neoformans, de modo 

semelhante ao que tem ocorrido com isolados de C. albicans. Eles empregaram o método de 

PCR para amplificação do gene ERG11 seguido do seu seqüenciamento, em isolados clínicos 

seriados, recuperados de pacientes submetidos ao tratamento com fluconazol. A mutação 

encontrada no gene levou a substituição da glicina da posição 484, por serina (G484S), que 

por sua vez, levou à modificação de parte do domínio conservado da proteína, que é estável 

em todas as seqüências da citocromo P450-demetilase de leveduras e fungos filamentosos. 

Esta modificação alterou a orientação do domínio, diminuindo a capacidade de ligação dos 

azóis, reduzindo, assim, a atividade catalítica da enzima. 

A superexpressão da enzima alvo dos azóis é outro mecanismo de resistência que foi 

demonstrado em C. glabrata e C. albicans, e parece ocorrer devido à desrepressão do gene 

regulador do ERG11 (SANGLARD et al., 1995; VANDEN BOSSCHE et al., 1992). 

 

1.6 – Criptococose experimental 

 

 Os modelos de infecção experimental são importantes para o estudo da patogênese e 

para o acompanhamento do tratamento. Eles ocupam posição essencial no estudo de doenças 

infecciosas, como resultado de problemas éticos da exposição de humanos a agentes 

potencialmente letais (WILES et al., 2006; ZAK; O’REILLY, 1993). 
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 A indução de infecções em modelos animais bem definidos fornece informações 

acerca do processo da doença, aproximando-se do seu contexto natural, apesar das diferenças 

existentes entre estas infecções e as induzidas. O modelo é somente uma representação do 

processo natural da doença, e deverá ser apropriado para o processo que se deseja estudar, 

envolvendo os vários fatores, como, por exemplo, a integração do conhecimento com os 

múltiplos ambientes em que a doença se estabelece (WILES et al., 2006). 

 No estudo da criptococose, os modelos mais utilizados são ratos, coelhos e 

camundongos, para avaliar, principalmente, a patogenicidade e os fatores de virulência do 

microrganismo, e a imunidade do hospedeiro. A escolha da espécie animal e da via de 

inoculação do microrganismo depende do objetivo e do grau de reprodutibilidade desejado 

(SEGAL; BAUM, 1994). A via intraperitoneal talvez seja a mais conveniente pela facilidade. 

A intracerebral permite o estudo da proliferação das leveduras no sistema nervoso central, que 

é o sítio clínico mais importante da infecção. A intravenosa é uma técnica quantitativa e 

padronizada, e fornece respostas a respeito da disseminação do microrganismo para os 

diferentes órgãos. As vias intranasal e intratraqueal permitem a avaliação da capacidade do 

microrganismo se disseminar a partir dos pulmões, e podem melhor simular a infecção 

natural, porém apresenta considerável variabilidade (CASADEVALL; PERFECT, 1998; 

DIXON; POLAK, 1986). 

Os camundongos, das diversas linhagens, são animais suscetíveis à infecção por 

Cryptococcus e são os modelos mais utilizados, pelo baixo custo, pela facilidade no 

manuseio, e devido à disponibilidade de diversas linhagens caracterizadas geneticamente 

(WICKES; KWON-CHUNG, 2002). As infecções nestes animais podem ser subclínicas ou 

letais, na dependência do tamanho do inóculo, da via de inoculação, da cepa considerada, da 

linhagem e do estado imunológico do animal. Nestas condições é possível estudar os fatores 

envolvidos na virulência, as diferentes linhagens de microrganismos, o tropismo para os 

diferentes órgãos, o comportamento de diferentes linhagens de camundongos frente a um 

isolado em particular, o comportamento do sistema imunológico e sua relação com a doença, 

e ainda, a eficácia de drogas antifúngicas (CASADEVALL; PERFECT, 1998). 

 Assim, pelo menos dois tipos de estudos podem ser conduzidos, conforme o objetivo, 

quando se trata de infecção experimental em animais: avaliar a disseminação e tropismo do 

microrganismo para diferentes tecidos, e avaliar a sobrevivência do hospedeiro (SAGAL; 

BAUM, 1994).  

 A avaliação da carga fúngica nos diferentes órgãos permite avaliar a disseminação do 

microrganismo e sua depuração pelo hospedeiro. Possibilita, ainda, analisar a eficiência do 
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sistema imunológico do animal, a virulência do microrganismo, a eficácia do tratamento com 

drogas antifúngicas, e comparar a resposta do hospedeiro a diferentes linhagens de 

microrganismo (CHRETIEN et al., 2002; WICKES; KWON-CHUNG, 2002). 

 A avaliação da sobrevivência do hospedeiro é feita determinando-se a taxa de 

sobrevivência ou de morte de animais, de acordo com o período de tempo, após a infecção 

experimental. Permite comparar as diferenças entre a virulência de diferentes linhagens de 

microrganismos, desde que se utilizem animais previamente padronizados (por exemplo, que 

apresentem peso, idade e padrão de resposta imunológica semelhantes), relacionando-se a 

diferença nos tempos de evolução da infecção até a morte do animal (CAZZANIGA, 2006; 

WICKES; KWON-CHUNG, 2002). 
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2 – JUSTIFICATIVA 

 

 A análise da virulência de leveduras do gênero Cryptococcus envolve a infecção 

experimental, comparação do índice de mortalidade, histopatologia e presença de leveduras 

em órgãos e tecidos (MITCHELL; PERFECT, 1995). Estudos in vitro de fatores de virulência 

são igualmente importantes, principalmente quando estudados em conjunto, pois podem 

revelar a capacidade patogênica do microrganismo. Estes estudos também são fundamentais 

para a compreensão da patogênese da criptococose (KOZEL, 1995), e auxiliam na 

compreensão da biologia do microrganismo. São, ainda, importantes para o desenvolvimento 

de estratégias de controle e erradicação do agente infeccioso, para o avanço da terapia, 

sugestão de estratégias preventivas e de novos métodos de diagnóstico (DOERING et al., 

1999; ESCADÓN et al., 2006). 

 Três características fenotípicas de C. neoformans, que são crescimento a 37ºC, cápsula 

polissacarídica extracelular e atividade de lacase, são importantes fatores envolvidos na 

patogenicidade do fungo. A produção de enzimas extracelulares, como a fosfolipase, 

proteinase e urease também estão relacionadas com a patogênese da infecção. Outras espécies 

do gênero, por exemplo, C. albidus e C. laurentii, produzem alguns desses fatores, às vezes 

isoladamente, às vezes em conjunto, o que pode ser importante para a patogenicidade destas 

espécies, considerando os relatos de envolvimento em processos infecciosos (FILION; KIDD; 

AGUIRRE, 2006; PEDROSO, 2004). 

A literatura também mostra evidência de que C. neoformans pode alterar seu fenótipo 

relacionado à virulência, e quanto à concentração inibitória mínima de antifúngicos, em casos 

de recorrência da infecção em pacientes imunocomprometidos, e também após a inoculação 

em modelos animais (BARONI, 2001; BLASI et al., 2001; CLANCY et al. 2006; CURRIE et 

al., 1995; FRANZOT et al., 1998; McCLELLAND et al., 2005; PAUGAN et al., 1994; 

SILVA et al., 2006b).  

 Com base no exposto, e considerando que não existem estudos na literatura 

caracterizando fatores de virulência e patogenicidade in vivo de isolados ambientais de C. 

albidus e C. laurentii, e ainda que algumas amostras de C. neoformans isoladas do ambiente 

em Ribeirão Preto-SP nos anos de 2002 e 2003 não foram caracterizadas quanto à 

patogenicidade e tipagem molecular, propusemos a realização deste estudo. 
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3 – OBJETIVOS 

 

 Os objetivos do presente trabalho foram: 

 

1 - Determinar a curva de sobrevivência de camundongos BALB/c e o tropismo para os 

diferentes órgãos, após a inoculação intravenosa de isolados de C. neoformans, C. albidus 

e C. laurentii; 

2 - Pesquisar os fatores de virulência: produção de melanina, crescimento a 37ºC, produção 

de fosfolipase, de proteinase e de urease, nos isolados de C. neoformans, C. albidus e C. 

laurentii antes e depois da inoculação em animais; 

3 - Determinar e comparar a concentração inibitória mínima do fluconazol para os isolados 

de C. neoformans, C. albidus e C. laurentii, antes e após a inoculação em animais;  

4 - Avaliar os sorotipos e mating types dos isolados de C. neoformans utilizando a técnica de 

PCR; 

5 - Investigar a presença dos genes relacionados aos fatores de virulência Lac1 (lacase), 

PLB1 (fosfolipase), cnap1 (proteinase), URE1 (urease) e CNA1 (calcineurina), por PCR, 

nos isolados de C. neoformans, C. albidus e C. laurentii, antes e após a inoculação em 

animais; 

6 -  Pesquisar o gene ERG11 por PCR em C. neoformans, C. albidus e C. laurentii, antes e 

após a inoculação em animais; 

7 - Realizar a tipagem molecular por PCR-fingerprinting dos isolados de C. neoformans e 

compará-la antes e depois da inoculação em animais; 

8 - Determinar o perfil molecular por PCR-fingerprinting dos isolados de C. albidus e C. 

laurentii, e compará-lo antes e depois da inoculação em animais. 
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4 – CONCLUSÕES  

 

 Os resultados obtidos permitem as seguintes conclusões: 

 

1. Todos os animais sobreviveram após a inoculação com C. laurentii e C. albidus; 

 
2. Nenhum animal sobreviveu após a inoculação com C. neoformans; 

 
3. Todos os isolados de C. neoformans foram recuperados dos pulmões e do cérebro dos 

animais no 7º e 14º dia após a inoculação; 

 
4. C. albidus foi isolado principalmente do fígado e dos pulmões em até 10 dias; 

 
5. C. laurentii foi encontrado principalmente nos pulmões e cérebro, em até 120 dias; 

 
6. Os fatores de virulência avaliados, tamanho da cápsula, termotolerância a 37ºC, 

melanina, proteinase, fosfolipase e urease, assim como a CIM do fluconazol, não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas considerando os isolados das 

três espécies estudadas antes e após a inoculação em animais; 

 
7. Todos os isolados de C. neoformans estudados foram do sorotipo A, mating type α; 

 
8. Os genes de virulência: Lac1, PLB1, cnap1, URE1 e CNA1 foram encontrados 

somente nos isolados de C. neoformans, antes e depois da inoculação em animais; 

 
9. O gene ERG11 íntegro foi encontrado em C. neoformans, e provavelmente parcial em 

C. albidus, antes e depois da inoculação em animais; 

 
10. Os tipos moleculares de C. neoformans encontrados foram VNI (7/10) e VNII (3/10), 

e mantiveram-se com os mesmos perfis de bandas nos isolados antes e depois da 

inoculação em animais; 

 
11. A tipagem molecular dos isolados de C. albidus revelou alta homogeneidade genética; 

 
12. A tipagem molecular dos isolados de C. laurentii revelou alta diversidade genética. 
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