
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Programa de Pós-Graduação em Farmácia
Área de Análises Clínicas

Avaliação da sensibilidade in vitro de agentes causadores de cromoblastomicose

frente a diferentes antifúngicos, isolados e associados

Vlvlane Mazo Fávero Glmene.

Dissertaçlo para obtençlo do grau de
MESTRE

Orientador:
Profa. Assoe. Arlete Emily Cury

Slo Paulo
2003





ADEUS

Ao meu grande amor, Paulo Cezar

A minha vida, Isadora

Aos meus pais, Luiz e Verônica, meus irmAos Márcio Luiz e Fernando

Henrique, a minha adorável irma Valérie e minha eterna vovó Tranqoila.

Pela força, amor e carinho que sempre me dedicaram.



A Sônia Regina Caramico Buratto do laboratório de Micologia e Parasitologia

CUnicas FCF-USP, pela valiosa colaboraçAo na execuçAo dos trabalhos,

aprendizado, amizade e carinho a mim concedidos durante todos estes anos de

trabalho em comum.

Aos professores da disciplina de Micologia e Parasitologia CUnicas FCF-USP,

Or. Sandro Rogério de Almeida e Ora. Irene da Silva Soares, pelo apoio e

atençAo.

A equipe da DivisA0 de Dermatologia do Hospital das CUnicas da USP,

principalmente ao Or. Luiz Guilherme Martins de Castro e Ricardo Spina, pela

valiosa colaboraçAo nos trabalhos, apoio e amizade.

A Ora. Márcia de Souza Carvalho Melhem e Ora. Maria Walderez Szeszs, pelo

incentivo, colaboraçAo, aprendizado, sugestões, amizade e carinho com que me

receberam no Instituto Adolfo Lutz.

Aos amigos e colaboradores do Instituto Adolfo Lutz, Sandra, Andrez e Mônica

e todos os funcionários da seçAo de micologia pelo apoio e carinho.

Aos amigos que formam a equipe de pesquisadores do departamento de

Micologia e Parasitologia CUnicas da FCF-USP, Karen, Marina, Eliver, Edgar,

Tatiane, pelo esplrito de coleguismo e trabalho em equipe.



Aos amigos que passaram pelo laboratório de Micologia e Parasitologia

Clinicas da USP, Leila, Gislaine, Valdirene e Eliane pelo apoio e amizade.

As secretárias Márcia, Sueli, Bene, Elaine e ao Jorge, pela orientação,

paciência e amizade.

As funcionárias do Departamento de Análises Clinicas, Marli, Cláudia, D. Maria,

Dorlei, Carmem e a Rose que de alguma forma colaboraram para realização

deste trabalho.



Sumário

I. Abreviaturas 1

11. Resumo 2

111. Abstract 3

IV. Introduçlo 5

1. Aspectos históricos e sinonfmias 7

2. Epidemiologia 8

3. Etiologia 9

4. Manifestações c1fnicas 11

5. Diagnóstico diferencial 12

6. Diagnóstico laboratorial 13

6.1 Exame direto 13

6.2 Cultura 13

7. Tratamento da cromoblastomicose: atualidades e perspectivas 15

v. Propriedades gerais de alguns antifúngicos 19

1. Anfotericina B 20

2. 5-Fluorocitosina 27

3. Terbinafina 31

4. Cetoconazol 35

5. Itraconazol 41

6. Fluconazol 46



7. Griseofulvina

VI. Antlfunglgramas para agentes da cromoblastomlcose

VII. Proposlçlo e Objetivos

VIII. Materal e Métodos

1. Pacientes

2. Microrganismos

3. Exames micol6gicos

3.1 Material biol6gico e exame direto

3.2 Cultivos

4. Cultivos para in6culo

5. Antifungigramas

5.1. Meios de cultura e soluções

5.1.1 Agar Sabouraud dextrose

5.1.2 Meio Concentrado

5.1.3 Agar tamplo de fosfato

5.1.4 Tamplo de fosfato

5.1.5 SOlUça0 de Tween 80

5.2 Antifúngicos e soluções de estoque

5.2.1 Diluições dos antifúngicos

5.2.1.1 Testes com antifúngicos isolados

5.2.1.2 Testes com antifúngicos associados

5.3ln6culo

50

55

62

64

65

66

66

66

67

67

68

68

68

68

69

70

70

71

72

72

72

73



5.4 Execução dos testes 74

5.4.1 Determinaçao da concentraçao inibit6ria mlnima 74

5.4.2 Determinaçao da concentraçao fungicida mlnima 75

5.5 Avaliaçao da atividade das drogas isoladas e associadas 75

IX. Resultados 78

X. Figura, quadros e tabelas 83

Figura 1. Curva de crescimento de Fonsecaea pedrosoi ( cepa 33) em 84

ágar batata a 30°C

Tabela 1. Procedência, exames micol6gicos e identificaçao de 18 85

pacientes com cromoblastomicose

Tabela 2. Concentraçao inibit6ria mlnima de diferentes antifúngicos 86

isolados frente a 40 cepas de agentes de cromoblastomicose

Tabela 3. Concentraçao fungicida mlnima de diferentes antifúngicos 87

isolados frente a 40 cepas de agentes da cromoblastomicose

Tabela 4. Atividade da anfotericina B e do itraconazol quando isolados 89

associados contra cepas de agentes da cromoblastomicose

Tabela 5. Atividade da anfotericina B e da terbinafina quando isoladas 91

e associadas contra cepas de agentes da cromoblastomicose

Tabela 8. Atividade da anfotericina B e do cetoconazol quando 93

isolados associados contra cepas de agentes da cromoblastomicose

Tabela 7. Atividade da anfotericina B e da 5-f1uorocitosina quando 95

isoladas e associadas contra cepas de agentes da cromoblastomicose



Tabela 8. Atividade da anfotericina B e do f1uconazol quando isolados 97

associados contra cepas de agentes da cromoblastomicose

Tabela 9. Atividade da anfotericina B e da griseotulvina quando 99

isoladas e associadas contra cepas de agentes da cromoblastomicose

Quadro 1. Dados gerais dos pacientes com amostras seqOenciais 101

Quadro 2. Dados clfnicos dos pacientes com amostras seqOenciais 102

Tabela 10. Concentraçao inibitória mlnima e concentraçao fungicida 103

mlnima de diversos antifúngicos frente ás cepas isoladas de amostras

seqOenciais de pacientes com cromoblastomicose

Tabela 11. Concentraçao inibitória fracionária e concentraçao 105

fungicida fracionária de diversos antifúngicos frente ás cepas isoladas

de amostras seqOenciais de pacientes com cromoblastomicose

XI. Dlacuaalo

XII. Conclualo

XIII. Referências bibiográflcas

107

127

130



LISTA DAS ABREVIATURAS

1.AnB: anfotericina B.

2.ASD: ágar Sabouraud dextrose

3.C albicans: Candida albicans

4.CIM: concentração inibitória mínima.

5.CFM: concentração fungicida mínima

6.CIF: concentração inibitória fracionária

7.CFF: concentração fungicida fracionária

a.Crio. criocirurgia

9..DMSO: dimetilsulfóxido

10.Ceto: cetoconazol

11.Fluco: f1uconazol

12.Griseo: griseofulvina

13.ltra: itraconazol

14.Terb: terbinafina

15.5-FC: 5- f1uorocitosina

16.P: Phialophora

17.YNP: yeast nitrogen base
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GIMENES, V.M.F; CURY, A.E. (MESTRADO). Avaliação da sensibilidade in vitro
de agentes causadores de cromoblastomicose frente a diferentes antifúngicos,
isolados e associados.

O objetivo do presente trabalho foi estudar a ação de diversos antifúngicos
isolados e associados a anfotericina B contra amostras sequenciais ou não
recuperadas de pacientes com cromoblastomicose e submetidas ou não a
tratamento. A partir de 18 pacientes foram isoladas 39 cepas, submetidas a testes
de diluição em ágar contendo anfotericina B, cetoconazol, itraconazol, terbinafina,
5-fluorocitosina, fluconazol ou griseoful"ina. Com base nas CIMs e nas
concentrações séricas desses antifúngicos verificou-se que as amostras foram, de
modo geral, sensf"eis ao cetoconazol, a terbinafina e ao itraconazol. Somente 13
amostras foram sensíveis a anfotericina, 7 a 5-FC, 2 ao fluconazol e nenhuma à
griseoful"ina.Com relação as CFMs, 2 cepas foram sensf"eis a AnB, 11 ao
itraconazol, 20 ao cetoconazol e 3 a 5-FC. Seis não responderam a terbinafina e
38 ao fluconazol. As combinações de antifúngicos resultaram em interaçOes
principalmente aditivas ou indiferentes. O estudo de isolados sequenciais
evidenciou um ponto de corte para sensibilidade desses agentes ao itraconazol,
correspondente a CIMs SO,06J,1g/ml desse azo!.

Palavras chaves: cromoblastomicose, fungos demáceos, antifúngicos, combinação
de antifúngicos.
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GIMENES, V.M.F; CURV, A.E. (MESTRADO). In vitro susceptibility assessment of
agents of the chromoblastomycosis against different antifungals, isolated and
combination (association).

The aim of the present work was to study the action of several antifungals isolated
and combined with amphotericin B against sequential or non-sequential samples in
patients infected with chromoblastomycosis and treated or not treated. Thirty nine
strains from 18 patients were isolated and submitted to agar dilution testing
containing amphotericin B, cetoconazole, itraconazole, terbinafine, 5-f1ucytosin,
fluconazole or griseofulvin. Based on the CIMs and on the serum leveis of these
antifungals, the isolates were susceptible to ketoconazole, terbinafine and
itraconazole. Only 13 of the isolates were susceptible to amphotericin; seven to 5
FC, two to f1uconazole and none to a griseofulvin. Regarding the CFMs two strains
were susceptible to AnB, 11 for itraconazole, 20 for ketoconazole and three for 5
FC. Six didn't respond to terbinafine and 38 for f1uconazole. The combination of
antifungals resulted in mainly additive or indifferent interaction. The study of the
sequential isolated sample showed a breaking point for the susceptibility of these
agents to itraconazole, corresponding CIMs SO,06Jlglml of this azole.

Palavras chaves: chromoblastomycosis, isolated, combination.
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A cromoblastomicose é uma micose subcutânea, de evolução lenta e

de diflcil tratamento (AL DOORY. 1972). É causada por fungos da famflia

Dematiaceae que vivem no solo ou em vegetais em decomposiçao. A

aquisiçao da doença se dá geralmente por traumatismo por plantas ou

objetos que veiculem um dos diversos agentes etiol6gicos. Ap6s a

penetraçao do fungo desenvolve-se um processo de infecçao mic6tica com

erupçao de pápulas, verrugas ou nódulos que podem ulcerar (AL DOORY;

1972, MCGINNI5; 1983, LACAZ et ai, 1998). A evoluçao é crônica e as

manifestaçOes clinicas do polim6rficas. A localizaçao é principalmente

podai, mas pode haver comprometimento dos membros superiores.

Apresenta caráter endêmico e ocorre com mais frequência entre a

população rural de zonas tropicais e subtropicais, sendo considerada uma

doença ocupacional (AL-DOORY, 1972). Em casos avançados determina

deformidade e impotência funcional do membro acometido, com

incapacitaçao permanente para o trabalho. No organismo do hospedeiro, o

fungo sofre transformaçao de filamentoso para estruturas globosas de

paredes espessas e acastanhadas, que se multiplicam por septaçao, em

meio a uma reação inflamat6ria purulenta e granulomatosa. Essas estruturas

do conhecidas como células muriformes, corpos fumag6ides ou

corpúsculos de Mediar e seu encontro é diagn6stico da doença.

(CHANDLER et ai, 1980; MEDLAR, 1915). Esses achados diferenciam a

cromoblastomicose da feo-hifomicose e do eumicetoma, micoses causadas

também pelos mesmos agentes etiol6gicos (MCGINNIS; PASSARELL;
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1998). A cromoblastomicose não compromete o estado geral do paciente;

por este motivo, a procura de serviço médico é tardia, dificultando o

tratamento e aumentando as chances de freqUentes recidivas (CASTRO,

1992; ESTERRE et ai, 1996a; QUEIROZ-TELLES et ai, 1992). Em geral, o

tratamento dessa micose constitui um desafio terapêutico, de modo que,

embora diversos métodos e quimioterápicos sejam empregados em

tentativas de cura ou controle da doença, a maioria fracassa.

Aspectos históricos e sinonímias

A primeira publicação sobre cromoblastomicose é atribuída a Max

Rudolph (1914), que denomiou "figueira" a doença causada por fungos

negros em pacientes do Estado de Minas Gerais (RUDOLPH, 1987).

Entretanto, essa micose já havia sido observada, mas nao divulgada, por

Alexandrino de Moraes Pedroso (1911), que denominou-a "blastomicose

negra" e detectou o agente etiológico a partir de biópsia de um paciente do

Estado de Goiás (apud CASTRO, 1998). As caracteristicas do fungo nas

lesões cutâneas foram depois descritas por Lane (1915) e Mediar (1915),

que denominaram Phia/ophora verrucosa, o agente etiol6gico de uma

dermatite verrucosa localizada em uma das nádegas de um jovem italiano,

residente em Boston . Mais tarde, em 1920, Pedroso e Gomes publicaram

quatro casos de "blastomicose negra" ocorridos no Brasil e, com base nos

trabalhos de Lane e Mediar, referiram o agente isolado como Phia/ophora

verrucosa (PEDROSO; GOMES, 1920).
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Outras denominações como dermatite verrucosa, formigueiro,

cromoblastomicose, dermatite verrucosa blastomic6tica, doença de Pedroso,

doença de Fonseca e Gomes foram também utilizadas para descrever essa

micose. O termo cromoblastomicose foi introduzido por Terra em 1922 e, na

atualidade, é considerado apropriado e indicado pela Intemational Society

for Human and Mycology (ODDS et ai, 1992). Entretanto, a denominação

cromomicose, criada por Moore e Almeida em 1935, tem sido aceita por

diversos autores como a mais adequada para descrever a doença em

questão.

Epidemiologia

Os fungos causadores de cromoblastomicose podem ser encontrados

no solo de todo o mundo, mas as regiões tropicais e subtropicais

apresentam maior freqüência de casos. A doença tem caráter endêmico e

ocorre principalmente entre a população de zonas rurais (AL-DORRY, 1972;

BRYGOO; DESTOMBES, 1976; ESTERRE et ai, 1996; OKEKE; GUGNANI,

1987; SILVA et ai, 1998). O Brasil, onde a doença já foi observada em todas

as regiões, é um dos palses com maior número de casos relatados, com

elevado Indica nas regiões Norte e Nordeste (CORRADO 1982; MCGINNIS,

1983; SILVA et ai, 1992; QUEIROZ-TELLES et ai, 1992). Na cidade de

Monte Negro, em Rondônia, constatou-se altlssima incidência de uma

doença de pele causada por fungos isolados de restos de animais e detritos

da floresta e alguns casos foram confirmados como cromoblastomicose.
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Entre 1997 e 2001, foram detectadas dez ocorrências de doença com feridas

na pele, o que proporciona uma taxa anual de 1,6 casos da doença por 10

mil habitantes Entretanto, nessa localidade, a cromoblastomicose é

diagnosticada, e frequentemente é confundida com leishmaniose tegumentar

americana, que também é causadora de feridas na pele (PIVETA, 2002). A

cromoblastomicose já foi também descrita em outros palses. O JapAo

apresenta um número crescente de casos (FUKUSHIRO, 1983), e

Madagascar, cuja taxa anual é de 1,2 casos por 10 mil habitantes, é referido

como o pais com maior Indica de cromoblastomicose (PIVETA, 2002).

A cromoblastomicose é principalmente encontrada em adultos com 30

a 50 anos de idade, do sexo masculino, de regioes rurais (AL-OOORY, 1972;

CASTRO, 1998; MCGINNIS, 1983; SILVA et ai, 1999). NAo se conhece

predileçao racial e contágio inter-humano (MCGINNIS, 1983; SILVA et ai,

1999). A doença resulta da implantaçao traumática transcutênea de diversas

espécies de fungos da famflia Oematiaceae, através de soluções de

continuidade, sobretudo nos membros inferiores, embora uma variedade de

formas clinicas de cromoblastomicose e sitios anatômicos envolvidos

tenham sido relatados (LACAZ et ai, 1991; MCGINNIS, 1983).

Etiologia

Até o momento, cinco espécies de fungos estão envolvidas na

etiologia da cromoblastomicose: Fonsecaea pedrosoi, Fonsecaea compacta,

Phia/ophora verrucosa, C/adophia/ophora (C/adosporium) carrionii e
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Rhinocladiella aquaspersa (MCGINNIS, 1983; RIPPON, 1982; LACAZ at ai,

1991). Outras espécies, descritas como agentes etiológicos em alguns casos

incluem Wangiella (Exophiala) dermatitides, Exophiala spinitera, Exophiala

jeanselmei e Exophiala castelanii (BARBA-GÓMES et ai, 1992; PADHYE et

ai, 1996; QUEIROZ- TELLES et ai, 1996)

Independente do agente causador, essa micose é considerada bem

definida e individualizada do ponto de vista clinico, anatomopatológico e

micológico. Entretanto, alguns casos de lesões cutaneas, com

caracterlsticas de dermatite verrucosa, podem ser determinados por

manifestações de feo-hifomicose, nocardiose e levedurose. Na ilha de

Madagascar, as principais espécies encontradas sAo Fonsecaea pedrosoi e

Cladophialophora (Clasdosporium) carrioni (ESTERRE et ai, 1996a). O

último agente também é freqUentemente encontrado na Venezuela e na

África do Sul (BRYGOO; DESTOMBES, 1976; ZEPPENFELDT et ai, 1994).

Fonsecaea compacta é mais comum na Rússia, Porto Rico, Martinica,

Tennessie, Lfbia e Cuba e Fonsecaea pedrosoi é comum na América Latina.

(AL-DOORY, 1972; BRYGOO; DESTOMBES, 1976; RIPPON, 1982).

Cromoblastomicose, causada por Phialophora verrucosa foi observada nos

Estados Unidos, Japao e China (BRYGOO; DESTOMBES, 1976; LANE,

1915; LI ; WU, 1997)

Na Amazônia, nos últimos 55 anos, foram diagnosticados 325 casos

de cromoblastomicose, tendo sido isolados F. pedrosoi, P. verrucosa, C

carrionii e raramente Rhinocladiella aquaspersa (SILVA et ai, 1999). Em SAo

Paulo, para a maioria dos casos diagnosticados no Hospital das Clinicas, o
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agente etiológico foi Fonsecaea pedrosoi. Esses agentes são cosmopolitas,

mas dependendo do clima ou da regU:lIo, uns do isolados mais

freqUentemente que os outros (BRYGOO; DESTOMBES, 1976; LACAZ et ai,

1991; ZEPPENFELD et ai, 1994).

Manifestações clínicas

o diagnóstico clínico da cromoblastomicose pode ser difícil devido à

diversidade das lesões. Estas apresentam evoluçao crônica e podem iniciar

como pápulas, verrugas ou nódulos que gradualmente aumentam de

tamanho e, mais tarde, podem ulcerar. Em casos crônicos observam-se

lesões nodulares, em placas infiltrativas ou eritematosas, cicatriciais, mas as

verruciformes e tumorais são mais comuns. Algumas ulcerações adquirem

aspecto papilomatoso, semelhante à couve-flor. As lesOes se limitam à pele

e ao tecido subcutâneo e a disseminaçao pode ocorrer por contigaidade ou

através dos linfáticos superficiais. SAo bastante hemorrágicas e pode haver

dor, prurido e odor desagradável (AL-DORRY, 1972; LACAZ et ai, 1991).

Mais de um tipo cUnico de lesA0 pode ser observado

concomitantemente em um mesmo paciente. Uma caracterfstica marcante

da cromoblastomicose é a presença de pequenos pontos negros nas lesões,

que do a manifestaçao cHnica do fenômeno de eliminaçao transepitelial do

agente etiol6gico (GOETTE; ROBERTSON, 1984). Estes pontos negros ou

"blael< dots" têm importância cHnica, pois sAo locais ricos em parasitos, onde

se consegue, seguramente, identificar o agente ao exame micol6gico direto.
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Essa simples demonstração do fungo no exame direto do material da lesão e

em culturas estabelece o diagnóstico da doença em questão (RIPPON,

1982), porque, clinicamente, as lesões de cromoblastomicose podem se

confundir com outras doenças dermatológicas infecciosa ou não (LACAZ et

ai, 1991; RIPPON, 1982).

Entretanto, a doença não compromete o estado geral do paciente,

mas em ausência de cuidados terapêuticos ocorrem infecção bacteriana

secundária e edema. As lesões acometem principalmente a região podai,

pernas e nádegas e raramente, mAos e braços. Existem relatos de lesões

na região auricular, nasal e em outras partes do corpo (AL-OORRY, 1972;

ARANGO et ai, 1998; BITTENCOURT et ai, 1994; BURKS et ai, 1995).

Diagnóstico diferencial

As lesões de cromoblastomicose apresentam polimorfismo clínico, o que

justifica sua diferenciação de uma série de processos cutâneos de natureza infecciosa

e não infecciosa. Entra as doenças infecciosas destacam-se as verrugas e papilomas

de etiologia viral, a tuberculose cutânea, micobacterioses, hanseníase e a

leishmaniose cutânea, assim como a sífilis terciária, entre outras. Entre as micoses

subcutâneas, incluem-se a esporotricose, os micetomas, a lobomicose, a feo

hifomicose e a paracocidioidomicose. Das causas não infecciosas, as neoplasias são

os principais diagnósticos diferenciais de cromoblastomicose (LACAZ et ai, 1991;

RIPPON, 1982).
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Diagnóstico laboratorial

Exame direto

o diagnóstico laboratorial é realizado a partir da remoção de pontos

negros da lesA0 por raspagem com lâmina de bisturi ou por biópsia. O

agente causador pode ser identificado através do exame direto. SAo

observadas estruturas demáceas, globosas, septadas ou nAo, em geral

aglomeradas, denominadas corpos fumagóides, corpos escleróticos ou

células muriformes, no material biológico clarificado com KOH, confirmando

a etiologia fúngica da cromoblastomicose. Em ocasiões, observam-se hifas

demáceas septadas, em amostras da epiderme (MCGINNIS, 1983).

Cultura

Os agentes causadores da cromoblastomicose formam colônias

escuras, de aspecto aveludado e crescimento lento. NAo sAo diferenciáveis

em seu aspecto macroscópico (LACAZ et al,1998; MCGINNIS; SCHELL,

1980; LARONE, 1989; LARONE, 1995)

A observação microscópica dos cultivos mostra que Fonsecaea

pedrosoi é um fungo polimórfico com três tipos de esporulaçAo. O tipo

cladospório, com conidióforos eretos, escuros, a partir dos quais os confdeos

se desenvolvem por brotamento e permanecem unidos por disjuntores,

formando cadeias ramificadas. O tipo rinocladiela mostra conidióforos
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simples, com várias células conidiogênicas, onde se originam conídios

geralmente ovais, com distribuição lateral ou apical. O tipo fial6fora

apresenta célula conidiogênica denominada fiálide, em forma de ânfora ou

frasco, que ocorre ao longo ou na porção terminal do micélio; os conrdios,

pequenos e ovais, podem se acumular na extremidade da fiálide (DIXON;

POLAK-WYSS, 1991; LARONE, 1989; MCGINNINS, 1980; MCGINNIS;

SCHELL, 1980; SCHELL et ai, 1999).

Fonsecaea compacta apresenta hifas marrom-claro e esporulação

predominante c1adosporium. Os tipos rinocladiela e fialofora também estão

presentes, mas em menor número.

C/adophia/ophora (C/adosporium) spp mostram conidiaçao aer6gena

observando-se conrdios em cadeia, tipo cladosporium (SCHELL et ai, 1999).

Phia/ophora verrucosa apresentam frutificação apenas do tipo

fial6fora (SCHELL et ai, 1999).

Rhinoc/adie/la mostra frutificação apenas do tipo rinocladiela

(SCHELL et ai, 1999).
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Tratamento da cromoblastomicose: atualidades e perspectivas.

A cromoblastomicose constitui um desafio terapêutico enfrentado pelo

médico e o paciente. Ao longo da história do conhecimento dessa micose,

diversos foram os métodos e as substâncias empregadas para tratamento e

muitos os fracassos.

Nos estágios iniciais da doença, alguns autores indicam

eletrocoagulaçAo, curetagem e exérese das lesões, mas outros

pesquisadores contestam o uso desses procedimentos considerando que ao

invés de promover a cura causam uma disseminaçAo da doença, com

agravamento progressivo do quadro c1fnico e causando, muitas vezes, sérios

prejufzos a saúde dos pacientes (CASTRO, 1998; LACAZ et al,1991).

Uma das primeiras tentativas para o tratamento foi a administraçAo de

iodeto de potássio, por via oral, e iodeto de sódio a 10 %, por via venosa,

como terapêutica suplementar. Bons resultados foram obtidos por Bopp, em

1957, utilizando essas medicações associadas. Outras preparações a base

de ouro, bismuto, arsênio, mercúrio ou azul de metileno, foram também

utilizadas para tratar essa micose, com diversos graus de sucesso

terapêutico (LACAZ et ai, 1991).

Entre os antimicóticos poliênicos, a anfotericina B, administrada por

diferentes vias, foi utilizada por alguns pesquisadores com algum sucesso

(CUEVA-PAZ, 1969). Entretanto, além da toxicidade e das dificuldades

envolvidas na administraçAo desse fármaco, observou-se a ocorrência de

resistência com o uso prolongado do mesmo (LOPES et ai, 1978). Durante
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vários anos, a anfotericina B foi utilizada em combinação com a 5

f1uorocitosina (BOPP, 1976; BOPP, 1978). Embora tenha sido referida a

obtençao de bons resultados com essa associaçao no tratamento da

cromoblastomicose, fatores indesejáveis, que também envolvem a

monoterapia com esses agentes, limitaram o uso da terapia combinada

(LOPES et ai, 1978a; LOPES et ai, 1978b; LOPES et ai, 1973; LOPES et ai,

1979; RESENDE et ai, 1973).

Na década de 1980, o cetoconazol que é um derivado az6ico foi

indicado por diversos autores devido a melhora c1lnica e a menor toxicidade,

em comparaçao com a anfotericina B, promovidas por esse derivado az6ico

no tratamento da micose em questão (MCBURNEY, 1982; MITTAG;

KREYSEL, 1982). No entanto, em monoterapia ou associado a 5

f1uorocitosina, o uso prolongado de cetoconazol não impediu a ocorrência de

recidivas da doença. (DE CLERCQ et ai, 1985).

Em 1987 foi relatada a obtençao de bons resultados c1lnicos em dois

pacientes com cromoblastomicose tratados com itraconazol, um azoI de

segunda geraçao (GARNER et ai, 1987). Desde então, vários autores

comprovaram a eficácia desse tratamento (BORELLI, 1987; KUMAR et ai,

1991; YU, 1995), porém outros não obtiveram o mesmo sucesso (CASTRO,

1992; RESTREPO, 1994). Melhores resultados foram obtidos associando-se

a administraçao de itraconazol com crioterapia, de tal modo que, em alguns

casos, foram comprovadas cura clfnica e micol6gica mediante

acompanhamento prolongado (BONIFAZ et ai, 1997; POIRRIEZ et ai, 2000;

KULLAVANIJAYA; ROJANAVANICH, 1995).
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Outros azóis já foram também empregados no tratamento da

cromoblastomicose, mas sucesso terapêutico foi alcançado em poucos

casos (DIAZ et ai, 1992; FRANCO et ai, 1992; POIRRIEZ, 2000; YU; GAO,

1994).

Os estudos com terbinafina, uma alilamina, embora mais recentes e

menos numerosos que os realizados com outros antimicóticos, mostraram

bons resultados no tratamento dessa micose (ESTERRE et ai, 1996b;

ESTERRE et ai, 1997). Esses achados requerem, porém, pesquisas mais

amplas, a fim de se comprovar a eficácia dessa terapia após alguns anos de

suspensão da mesma.

Pelo exposto, verifica-se que ainda não existe um tratamento padrão,

mundialmente aceito para a cura ou, ao menos, para um controle eficaz da

cromoblastomicose. A falha do sucesso terapêutico pode estar relacionada

tanto à resistência microbiológica quanto à resistência cUnica ao

quimioterápico em questão (BORELLI, 1987; RESTREPO et ai, 1988;

FINQUELlECH et ai, 2000). A demonstração da primeira pode ser

relativamente simples, por meio de provas de sensibilidade in vitro ou da

identificação do agente causador (MARCO et ai, 1998), mas a comprovação

da segunda é mais complexa, por que está associada a baixos niveis de

droga no soro e ou nos tecidos, condiç08s fisicas e sociais do hospedeiro,

interaç08s medicamentosas e o estado imunológico do paciente (ESPINEL

INGROFF et ai, 2000; GUPTA et ai, 2002).

De modo geral, quando os portadores de cromoblastomicose

procuram o serviço médico, a doença já apresenta um quadro bastante
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evoluído, com lesões extensas, comprometendo, às vezes, todo o membro

atingido. Nessas condições, os níveis de antifúngicos nos tecidos envolvidos

podem ser muito baixos (MARCO et ai, 1998; ESPINEL-INGROFF, 1998) ou

inadequados para impedir o desenvolvimento do agente causador.
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PROPRIEDADES GERAIS DE ALGUNS

ANTIFÚNGICOS
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1·ANFOTERICINA B (AnB)

Aspectos químicos

A anfotericina B é um antibiótico macrolídeo, derivado de

Streptomyces nodosus, isolado por Gold et ai em 1956. Esse composto é

caracterizado por um anel de átomos de carbono que apresenta uma região

hidrofflica, contendo várias hidroxilas, e outra Iipofllica, com uma seqoência

de quatro duplas ligações conjugadas. A anfotericina B é praticamente

insolúvel em água, fotossensfvel e termossensfvel. Apresenta atividade

antifúngica em pH 6 a 7.5 (DOLLERY, 1991a).

Mecanismo de ação

De modo geral, a AnB é, ainda hoje, o fármaco de escolha para o

tratamento de infecções fúngicas sistêmicas. Dependendo da dose, esse

poliênico possui ação fungistática ou fungicida. Atua interferindo na

permeabilidade da membrana plasmática, mas os efeitos antifúngicos

inicialmente dependem de sua ligação ao esterol da membrana. Essa

ligação pode resultar na perda de fons intracelulares, o que caracteriza a

natureza fungistática da droga. Nesse caso, o efeito pode ser revertido

mediante remoção do fármaco. Em concentrações fungicidas, pode

determinar a formação de poros na membrana com conseqOente perda de

constituintes celulares de baixo peso molecular; essa condição é irreversfvel
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e causa falência celular (BODY, 1988; BRAJTBURG et ai, 1990). A ação

fungicida da AnB decorre da alteraçao da membrana celular, mas também

de danos oxidativos causados à célula fúngica (BRAJTBURG et ai, 1990;

SOKOl-ANDERSON et ai, 1986; SOKOl-ANDERSON et ai, 1988). Esse

poliênico possui a capacidade de aumentar o número de células produtoras

de anticorpos nos gAnglios linfáticos e no baço. Tal atividade induz a

estimulaçao do sistema imune do hospedeiro, aumentando a potenciaçao do

IgG e pode estar estimulando as reaçOes de atividades tardias

(BRAlTBURG et ai, 1990). A AnB também interage com o colesterol da

membrana dos mamfferos, causando reações de toxicidade.

Espectro de açio

A AnB possui um largo espectro de açao (GUPTA, 19948). Tem

atividade contra a maioria dos fungos de importAncia médica e é eficaz no

tratamento de mucormicose, hialo-hifomicose e feo-hifomicose, mas nao

demonstra boa atividade contra Pseudal/escheria boydii e na tricosporonose

(BRAlTBURG et ai, 1990).

Uso terapêutico

A anfotericina B pode ser encontrada sob as formas de pastilhas,

comprimidos e suspendo para uso oral, indicadas no tratamento de

candidfase bucal, orofaringeana e esofágica (DOllERY, 1991a). Também

para uso tópico, é encontrada sob as formas de creme e adesivo contendo
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3% do poliênico. Para administração parenteral, a AnB pode ser utilizada

como SOlUça0 tradicional (Fungizon ®) ou preparaçao Iipossomal (Ambisome

®), requerendo internação hospitalar.

A AnB é o tratamento de escolha para a aspergilose invasiva,

esporotricose cutânea, criptococose, fusariose, alternariose, tricosporonose

e penicililose marnefei (ARBERNATHY, 1973; DOLLERY, 1991a). Apesar de

os imidaz6is ou os triaz6is serem utilidade em muitos pacientes com

blastomicose, histoplasmose, coccidiodomicose e paracoccidioidomicose, a

AnB é o fármaco de escolha para essas micoses principalmente em

pacientes imunossuprimidos (PRESTERL; GRANINGER, 1998). A AnB é

eficaz, também, em pacientes com neutropenia profunda e febre, que nAo

respondem a agentes antibaderianos de amplo espedro (GIMENIA et

al,1996).

Interações medicamentosas

Os efeitos nefrot6xicos da AnB são intensificados em presença de

aminoglicosldeo e ciclosporina e a perda de potássio pode ser intensificada

em interações com cortic6ides (CARLSON; CONDON, 1994; DOLLERY,

1991a).

Associações desse poliênico com a 5-fluorocitosina podem ser

sinérgicas (BENNETT, 1996; LOPES et ai, 1979; POIRRIEZ et ai, 2000),

mas antagônicas com o cetoconazol (GUPTA et ai, 1994). Entretanto, ao

contrário desse imidazol, a terapia combinada com voriconazol, um triazol de
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terceira geração, tem sido sugerida como tratamento primário para a

aspergilose invasiva, uma micose considerada de diffcil tratamento

(WILDFEUER et ai, 1998).

Toxicidade

o uso parenteral da formulação tradicional da AnB pode ser

acompanhado de importantes efeitos colaterais, sobretudo o

comprometimento da funçAo renal, um fator limitante do uso prolongado da

AnB (CARLSON; CONDON, 1994; DOLLERY, 1991).

Embora existam esquemas terapêuticos elaborados para minimizar

esses efeitos, o tratamento pode ser menos agressivo quando o diagnóstico

é precoce. A administraçAo de preparações Iipossomais, formuladas para

reduzir a toxicidade da anfotericina B, mesmo em doses elevadas, envolve

custos maiores que os da formulaçAo tradicional e também podem causar

importantes reaçOes adversas (DE MARIE et ai, 1994; HIEMENZ ; WALSH,

1996 PRESTERL ; GRANINGER, 1998).

Preparaçoes tópicas e orais de AnB nAo sAo consideradas tóxicas

para o paciente (FIELDING et ai, 1992).

Fannacocinética

A via e a dose de administração da AnB variam de paciente para

paciente e também dependem da natureza e extensAo da infecçAo .





25

Reações adversas

Os efeitos colaterais variam de paciente para paciente, mas estão

presentes principalmente nas primeiras semanas de tratamento. Incluem

febre seguida de calafrios, náusea, vOmitos, dispnéia e hipotensão

(DOLLERY, 1991a). O efeito mais preocupante é a disfunção renal,

sobretudo em pacientes em tratamento prolongado, e o dano pode ser

permanente devido à dose cumulativa. O dano renal pode ser evitado pela

monitorizarão durante o tratamento (BENNETI, 1996; CARLSON;

CONDON, 1994; KENNEDYet ai, 1983).

Resistência

Mesmo após quase 50 anos de disponibilidade da anfotericina B, o

relato de um número relativamente baixo de casos de resistência a esse

antifúngico tornou-a droga de escolha para o tratamento da maioria das

micoses invasivas.

É posslvel que a carência de rotineiros fungigramas para avaliar a

sensibilidade de cepas isoladas, assim como a falta de uma ótima correlação

dos testes de sensibilidade disponrveis com a resposta cllnica, na maioria

dos casos, tenha contriburdo para a falsa impressão de que determinados

fungos, como as leveduras, são sempre sensrveis à anfotericina B

(BENNETI, 1996). Verificou-se, porém, que um grupo de pacientes

imunocomprometidos, tratados com esse fárrnaco, evolulram para óbito,
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embora as cepas de Candida spp isoladas a partir dos mesmos tivessem

sido consideradas sensfveis à concentrações de AnB inferiores às

alcançadas no soro (ESPINEL-INGRDFF, 1997). Para esses casos, o

mecanismo de resistência proposto foi a ocorrência de alteraçao nos

Iipfdeos, sobretudo no ergosterol da membrana fúngica, induzida pelo

poliênico (WHITE et ai, 1998)

Baixa concentraçao ou ausência de ergosteroI tem sido considerada

como causa de resistência intrfnseca de fungos demáceos, como Fonsecaea

pedrosoi e Madurella grisea, a AnB. Entretanto, em outros fungos, como

Fusarium spp e Aspergillus fumigatus, que também apresentam tal

resistência, a concentraçao de ergosterol é considerada normal (VANDEN

BDSSCHE et ai, 1994). Com base na sensibilidade de protoplastos à

anfotericina B, sugeriu-se que o poliênico é incapaz de penetrar a parede

celular de algumas dessas espécies fúngicas (BENNETT, 1996).

Estudos relacionados a mecanismos moleculares de resistência in

vitro, mostraram que cepas mutantes resistentes à anfotericina B substituem

o ergosterol por determinados ester6is precursores, porém nAo está

esclarecido se os mutantes com deficiência de ergosterol apresentam ou

nAo patogenicidade suficiente para sobreviver em tecidos profundos

(BENNETT, 1996).



27

2· 5·FLUOROCITOSINA ( 5·FC)

Aspectos químicos

A 5-f1uorocitosina é um derivado pirimidínico, obtido por síntese,

quimicamente definido como pirimidina fluorada, relacionado ao fluorouracil

e a floxuridina. É solúvel em água, pouco solúvel em álcool e insolúvel em

clorofórmio e éter. A SOlUça0 para infusao venosa deve ser armazenada

entre 18 e 25°C. Em temperaturas baixas pode haver precipitaçao e em altas

temperaturas ocorre a decomposiçao em f1uorouracil (BENNETT, 1996;

DOLLERY, 1991b).

Mecanismo de ação

A atividade antifúngica da 5-fC decorre da inibição da síntese de

ácidos nucléicos pela célula fúngica. Nesta, a 5- fluorocitosina é convertida

em 5-f1uorouracil pela enzima citosina desaminase. O produto formado é

convertido a ácido 5-fluorouridflico a partir do qual ocorre a sfntese da 5

fiuoridinatrifosfato. Esta se liga ao RNA levando à sfntese de protefnas

anômalas. As células dos mamfferos nAo conseguem converter a 5

f1uorocitosina em f1uorouracil, o que mostra a especificidade da droga para

células fúngicas (BENNETT, 1996; DOLLERY, 1991b).
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Espectro de açio

A 5-FC é ativa contra Criptococcus neoformans, algumas espécies de

Candida, como Candida g/abrata, e agentes da cromoblastomicose (BLOCK

et ai, 1973, LOPES et ai, 1965; CAMPOS MAGALHAES; MEYER, 1992). Foi

a droga de eleição em monoterapia contra cromoblastomicose, porém o uso

prolongado proporcionou aparecimento de resistência LOPES et ai, 1979;

LOPES et ai, 1978b; UITTO et ai, 1979). Sua associação com AnB foi

considerada até pouco tempo como tratamento de escolha para

cromoblastomicose. Essa combinação mostrou-se vantajosa em relação a

monoterapia com 5-FC, dificultando o surgimento de resistência. Muitos

autores descrevem essa associação como sinérgica, e trabalhos in vivo e in

vitro, realizados com cepas de Fonsecaea pedrosoi, comprovaram sinergia

(POIRRIEZ et ai, 2000 ).

Na década de 70, a administração oral da associação de 5FC com

tiabendazol, uma droga anti-helmlntica, apresentou resultados satisfatórios,

porém esta combinação nAo foi mais amplamente estudada (BLANK ;

REBELL, 1965).

Toxicidade

Existem alguns relatos de efeitos colaterais, como distúrbios

gastrintestinais, hepáticos e na função da medula óssea. Foram observadas

embriotoxicidades e propriedades teratogênicas da 5-FC em estudos com
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ratos, porém essa droga não é considerada mutagênica (BENNETI, 1996;

DOllERY, 1991b).

Farrnacocinética

Em pacientes normais a absorção desse antifúngico é rápida quando

administrada por via oral. Após duas horas de administraçao de uma dose

de 2g, obtérn-se picos séricos de quase 30J,Jg/ml. Em pacientes com

criptococose esses picos alcançam cerca de 48,S J,Jg/ml após uma a duas

horas da administraçao. Em pacientes com funçao renal comprometida, o

nlvel máximo pode levar até dez horas para ser atingido. Cerca de 80% da

dose é excretada na urina, sem modificações, em concentraçOes variáveis.

A meia vida plasmática é de 3 a 6 horas (BENNETI, 1996; DOLLERY,

1991b).

Uso terapêutico

No Brasil, as formulações de S-FC nAo se encontram disponlveis. Na

Europa é encontrada sob a forma de comprimidos contendo SOOmg, e nos

Estados Unidos na forma de cápsulas com 2S0mg e SOOmg. Embalagens

contendo 10mg/ml, para infusAo venosa, podem ser encontradas em várias

partes do mundo (BENNETI, 1996).

Para o tratamento de candidlase disseminada e de criptococose as

doses de 5-FC variam de 100 a 200mg/kg (BENNETT, 1996; DOLLERY,

1991b). Entretanto, podem ser obtidos resultados mais favoráveis quando a
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5-FC é combinada com outras drogas antifúngicas, sobretudo com a AnS ou

com o itraconazol. Essas combinações são utilizadas para evitar o

desenvolvimento de resistência (BOLZINGER et ai, 1991; MARQUES et ai,

1947, POIRRIEZ et ai, 2000).

Reações adversas

Não se observam efeitos colaterais graves durante ou após o

tratamento com 5-FC. Relatos de náuseas, vOmitos, diarréias, sonolência,

vertigens e prurido, têm sido descritos. A toxicidade é mais explícita em

pacientes com slndrome da imunodeficiência adquirida devido à

necessidade de administração de altas doses (BENNETT, 1996; DOLLERY,

1991b).

Interações medicamentosas

Associações entre 5-FC e AnS apresentam ação sinérgica

(KOBAYASHI; MEDOFF, 1977; MEDOFF et ai, 1971; MONTGOMERIE et ai,

1975; SHADOMY et ai, 1991), cujo mecanismo envolve a ação da AnS sobre

a permeabilidade da membrana plasmática, facilitando a penetração e a

ação da 5-FC. Esta associação tem a vantagem de evitar o aparecimento de

cepas resistentes e de reduzir os efeitos colaterais de ambas as drogas

(BENNETT, 1996; DOLLERY, 1991b). Também existem relatos de

resultados satisfatórios obtidos com associações entre 5-FC e itraconazol, e
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mesmo com mais de uma droga. A associação de AnB, 5-FC e fluconazol,

mostram efeito inibitório aditivo para Candida albicans e C. neoformans

(CURRIE et ai, 1995; SANGEORZAN et ai, 1994 ).

Resistência

A monoterapia com 5-FC no tratamento de candidíase e criptococose

demonstra claramente o fracasso terapêutico, devido ao surgimento de

resistência secundária (DOLLERY, 1991b). O mecanismo de resistência

pode estar relacionado com a deficiência, ausência ou excesso de

componentes que atuam na slntese protéica. A resistência secundária é

relatada em casos de cromoblastomicose com recrudescimento das lesões

após uma resposta inicial (LOPES et ai, 1978a ).

Algumas espécies de Candida apresentam resistência inata a 5-fC

(VANDEN BOSSCHE et ai, 1998).

3·TERBINAFINA

Aspectos químicos

A terbinafina é agente antifúngico da classe das alilaminas e

apresenta ação fungicida in vítro. É um produto de slntese de hidrocloridrato,

solúvel em água e álcool (DOLLERY, 1992c).
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Mecanismo de ação

Atua principalmente na biossintese do ergosterol. Liga-se a enzima

esqualeno epoxidase, promovendo a reduçao de ergosterol e acúmulo de

esqualeno nas células túngicas (DOLLREY, 1992e; RYDER, 1985, RYDER,

1992). Estudos realizados com Candida e Trichophyton nAo demonstraram

açAo direta da droga em protefnas, acidos nucléicos e outros componentes

celulares. NAo atua no sistema do citocromo P-450.

A terbinafina pode apresentar açao fungistática ou fungicida. Em

fungos filamentosos esses mecanismos ainda nAo estão bem esclarecidos,

mas sabe-se que seu efeito fungistático está relacionado a sfntese de esterol

e o efeito fungicida é proporcionado principalmente pelo acúmulo de

esqualeno, o que promove a destruiçao da membrana celular (DOLLREY,

1992; RYDER, 1985).

O efeito fungicida da terbinafina também pode estar relacionado a

uma reduçao nos nfveis de ergosterol, um componente essencial da célula

fúngica, o que provavelmente alteraria a integridade e a falência da mesma

(DOLLREY, 1992c; RYDER, 1985).

Espectro de ação

A terbinafina é usada no tratamento de infecções fúngicas da pele,

cabelos e pêlos causadas por dermatófitos. Alguns estudos in vitro mostram
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que esse fármaco também pode proporcionar resultados satisfatórios contra

fungos dimórficos e alguns demácios (JESSUP et ai , 2000; RYDER, 1999 ).

Também atua contra infecções causadas por leveduras, como

Malassezia furfur, Candida parapsilosis e Cryptococcus neoformans.

Entretanto, para algumas espécies de Candida como C. albicans, C. glabrata

e C. tropicalis, sua atividade é menos eficaz (DOLLERY, 1992c; GUPTA et

ai, 1994b; JESSUP et ai, 2000; RYDER, 1999).

Considerada como antifúngico de amplo espectro de açao, a

terbinafina mostra-se ativa contra patógenos fúngicos importantes, incluindo

Blastomyces dermatitides, Histoplasma capsulatum e Sporothrix schenckii,

assim como agentes da cromoblastomicose e feo-hifomicose (DOLLERY,

1992; MCGINNIS; PASSARELL, 1998; JESSUP et ai, 2000; RYDER, 1999).

Fannacocinética

A terbinafina possui propriedades Iipofílicas, possibilitando ligações

com protéinas plasmáticas, principalmente albumina e fraçoes Iipoproteicas.

A droga é extensamente distribufda pelo corpo, com maior afinidade por

tecidos adiposos. Durante a administraçao oral ocorre acúmulo de altas

concentraçOes no extrato córneo, couro cabeludo e cabelo. A concentraçao

plasmática é atingida após duas horas da ingestão. Doses usuais de 250mg

e 500rng resultam em concentrações aproximadas de 0,9J.lg/ml a 2'0J.lg/ml

(GUPTA, 1994b; BENNETT, 1996). É eliminada na urina e nas fezes

(DOLLERY, 1992c; RYDE, 1992; GUPTA, 1994b).
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U80 terapêutico

A terbinafina pode ser encontrada sob a forma de creme, contendo

1% da droga, para uso tópico e de comprimidos, com 125mg ou 250mg para

uso oral. A dose administrada depende do tipo e extensão da lesa0. Cerca

de 80% da dose oral é absorvida no trato gastrointestinal. O pico plasmático,

alcançado após duas horas, é de O,9IJg/ml a 2,OlJg/ml, com doses usuais de

250IJg/ml a 500IJg/ml. Nfveis estáveis são atingidos entre 10 e 14 dias após

inicio do tratamento. No tratamento tópico com terbinafina, os nlveis

plasmáticos encontrados são muitos baixos e não alteram a integridade da

estrutura córnea (DOLLEY, 1992c;. GUPTA et ai, 1994b; GUPTA, 1997).

Reaçõe8 adversa8

Os efeitos colaterais provocados pelo uso da terbinafina podem ser

percebidos nas primeiras dosagens. Os mais freqUentes são distúrbios

gastrointestinais e sintomas cutâneos. Sintomas com uso da terbinafina

tópica manifestam-se na forma de eczema, urticária, eritema e prurido

(DOLLEY, 1992c; GUPTA et ai, 1994b; GUPTA, 1997).

Interaçio medicamentosa

A terbinafina não atua no metabolismo da enzima citocromo P-450, o

que impede sua interferência no metabolismo de outras drogas. Entretanto,
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drogas que atuam no metabolismo do citocromo P-450 podem alterar o

catabolismo da terbinafina. A cimitidina em altas doses não deve ser

administrada juntamente com a terbinafina, pois a primeira droga

proporciona aumento na eliminaçAo da terbinafina (DOLLERY, 1992c).

Resistência

Ainda não existem relatos na literatura de resistência a terbinafina.

Observou-se, porém, que em Candida g/abata ocorreu resistência cruzada

da terbinafina com f1uconazol (VANDEN BOSSCHE, 1997).

4-CETOCONAZOL

Aspectos químicos

Os compostos azóicos são formados por um anel nitrogenado, de

cinco membros, unido a outro anel aromático por meio de IigaçAo carbono

nitrogênio. O cetoconazol contém dois átomos de nitrogênio no anel azóico.

~ insolúvel em água, pouco solúvel em álcool, solúvel em metil-álcool

(BENNETT, 1996, BENNETT, 1995).



36

Mecanismo de ação

Atua na inibição da biossíntese do ergosterol ligando-se a citocromo

P-450. Para ativar o citocromo é necessário que ocorra a desmetilação da

enzima lanosterol-14-alfa-metil-esterol. O cetoconazol liga-se ao cofator

heme da citocromo P-450 por meio do N3 interferindo na ligação desta

enzima. O acúmulo desta enzima altera o arranjo das cadeias acfclicas dos

fosfolipídeos e os sistemas enzimáticos da membrana. Em conseqOência, as

alterações nas atividades de ATPase e das enzimas que transportam os

elétrons, favorecem a inibição do desenvolvimento do fungo (SAAG;

DISMUKES, 1988). Ação fungistática do cetoconazol é menor quando

comparada a outros imidazóis (clotrimazol e miconazol) sendo necessárias

altas doses para conseguir esta ação (BENNETT, 1995).

O cetoconazol inibe a biossfntese de esteróides em humanos, da

mesma forma que em fungos, mediante a inibição dos sistemas enzimáticos

dependentes da citocromo P-450, o que pode determinar diversas

anormalidades endócrinas (BENNETT, 1996).

Espectro de ação

Os anos 80 foram marcados pela introdução do cetoconazol. Este

possui ação antifúngica de amplo espectro e apresenta menor toxicidade

que a anfotericina B. Atua contra micoses sistêmicas causadas por várias

espécies de Candida, infecções por dermatófitos, é ativa contra pitir(ase
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versicolor. Agentes de micoses subcutâneas e de aspergiloses não

respondem ao antifúngico e agentes da criptococose sêo moderadamente

sens(veis (GUPTA et ai, 1994a).

Alguns autores consideram que a associação de cetoconazol com 5-

FC apresenta baixa eficácia terapêutica no tratamento da

cromoblastomicose (TURFANELLI ; MILBURN, 1990).

Toxicidade

o cetoconazol pode causar hepatotoxicidade humana e interfirir na

esteroidogênese humana. Em estudo com animais em tratamento

prolongado com cetoconazol, foram detectadas alteraçOes de enzimas

hepáticas e interferência na fertilidade desses animais (DOLLERY, 1991c).

Farmacocinética

Após ingestão de uma dose de 200mg I os picos plasmáticos são

obtidos dentro de uma a duas horas, correspondendo a aproximadamente

3,5~g/ml. AdministraçOes orais de 200mg, 400mg e SOOmg, alcançam

máximos de concentraç08s plasmáticas de quase S~g e 20~g/ml. Quando é

administrada dose de SOOmg, a meia vida chega a atingir S horas

(RICHADSON ; WARNOCK, 1993). O cetoconazol necessita de meio ácido

no estômago para haver um grau de absorção satisfatório. Deve-se evitar a

administração concomitante de drogas que diminuem a secreção gástrica,
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tais como antiácidos, anticolinérgicos e bloqueadores de receptores H2

(cimetidina e outros) (DOLLERY, 1991c). O cetoconazol nao penetra

adequadamente no sistema nervoso central, o que o torna contra indicado

no tratamento de meningite (RICHADSON ; WARNOCK, 1993). Com dose

de 200mg de cetoconazol pode-se observar uma diminuiçao transitória dos

nlveis de testosterona. Estes nlveis se normalizam dentro de 24 horas após

suspender a administraçao de cetoconazol. Sua eliminaçao é bifásica. A

droga ingerida é excretada pela bile no trato gastrointestinal, nas fezes e na

urina (BENNETI, 1995; DOLLERY, 1991c).

Uso terapêutico

O cetoconazol apresenta amplo espectro de ação nas micoses

superficiais e profundas. Atua nas infecções de pele, couro cabeludo e

unhas causadas por dermatófitos ou leveduras e nas infecções bucais e do

trato gastrointestinal causadas por leveduras (candidfase oral, esofagite

moniliásica e outras). É largamente utilizado no tratamento de candidfase

vaginal, principalmente nas formas agudas e crônicas recidivantes. Atua nas

infecções micóticas sistêmicas, tais como paracoccidioidomicose e

histoplasmose. Já foi utilizado no tratamento profilático de micoses em

pacientes imunodeprimidos, como portadores de neoplasias, receptores de

órgaos, pacientes queimados e os tratados com imunodepressores

(BENNET, 1996; DOLLERY, 1991c).
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Reações adversas

o cetoconazol é geralmente bem tolerado.Os efeitos colaterais

relatados foram transit6rios e de intensidade leve. Os efeitos colaterais mais

freqaentes foram náuseas e vOmitos, seguidos de prurido e dor abdominal.

Raramente foram registrados dor de cabeça, tontura, sonolência, febre,

calafrios e diarréia (DOLLERY, 1991c).

Em casos raros foram observadas disfunções hepatocelulares de

origem desconhecida, geralmente ap6s algumas semanas de tratamento.

Quando ocorrem alteraçoes na prova de função hepática, associadas a

quadro compatlvel com hepatite, o tratamento deve ser interrompido. A

hepatite sintomática induzida pelo fármaco é rara, mas pode ser fatal

(DOLLERY, 1991c).

Diversas anormalidades endócrinas podem ser evidenciadas, pois o

cetoconazol inibe a biosslntese de esteróides em humanos, da mesma

forma que nos fungos, mediante uma inibição dos sistemas enzimáticos

dependentes da citocromo P-450. Doses baixas de cetoconazol sao capazes

de gerar uma queda passageira nas concentrações plasmáticas de

testosterona e de estradiol. Em altas doses, foi registrada azoospermia,

porém a esterilidade nao é permanente. Em algumas mulheres, o

cetoconazol pode causar irregularidades menstruais e em alguns homens

causar ginecomastia e redução do libido e da potência. l: prudente

suspender o seu uso antes de procedimentos cirúrgicos de grande porte e

evitar a utilização de altas doses em casos de traumatismo, queimaduras
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graves ou outras condições estressantes. O cetoconazol é teratogênico em

animais (DOLLERY, 1991c; GUPTA et ai, 1994 a).

Interações medicamentosas

Antiácidos, anticolinérgicos bloqueadores de receptores H2 que

diminuem a secreção gástrica podem reduzir a absorção do cetoconazol.

Não deve ser administrado com rifampicina, pois ocorre uma redução

sangulnea (GUPTA et ai, 1994b).

Para pacientes tratados com griseofulvina, recomenda-se manter um

perlodo de aproximadamente um mês após a interrupção desse tratamento,

devido ao alto potencial hepatotóxico da griseofulvina, antes do inicio da

administração de cetoconazol. O cetoconazol pode antagonizar a ação da

anfotericina B (DOLLERY, 1991c).

Resistência

Candida krusei e os agentes da mucormicose parecem ser resistentes

ao cetoconazol. Fatores como redução na concentração intracelular dos

azóis, excessiva produção e alteração de 14-alfa demetilase e mutação

concomitante na C5-6 denaturase, foram implicados como elementos que

contribuem para a resistência aos azóis. Resistência cruzada é comumente

observada com o uso do cetoconazol (VANDEN BOSSCHE et ai, 1998). Em
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casos de candidfase vulvovaginal tratados com cetoconazol foram relatadas

falhas terapêuticas (VANDEN BOSSCHE et ai, 1994).

5·ITRACONAZOL ( ITZ)

Aspectos químicos

o itraconazol é urna triazol queratinofilico, lipofilico, insolúvel em

água, pouco solúvel em álcool e solúvel em dimetilsulf6xido. Apresenta anel

triaz6lico que lhe confere amplo espectro de ação. Este triazol esta

intimamente relacionado ao cetoconazol (DOLLERY, 1992b)

Mecanismo de ação

Os dois principais triaz6is sintetizados na década de 1980, são o

itraconazol e o fluconazol. O itraconazol atua na inibição da srntese do

ergosterol, mediante ligação com a enzima 24-metileno-di-hidro-lanosterol

(MCGININS; PASSARELL, 1998). Inibindo a enzima do fungo, o itraconazol

causa alteração na permeabilidade e na atividade funcional da membrana,

interfirindo no transporte de nutrientes e reduzindo a ATPase. Alteração na

membrana lhe confere uma ação primária fungistática (DE MURI;

HOSTETIER, 1995). Tanto o itraconazol como o f1uconazol tem uma

afinidade pela enzima P-450 do fungo, um componente encontrado nas
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células dos mamíferos. Estes antifúngicos possuem mecanismo de ação

semelhante ao do cetoconazol, no entanto, o aumento de um átomo de

nitrogênio no anel az6ico, confere maior seletividade no sítio de ação,

causando menor efeito nas outras reações mediadas pelo citocromo P-450

(MCGININS; PASSARELL, 1998). Nos imidaz6is essa interferência é feita

pelo N3 e nos triaz6is pelo N4 (SAAG; DISMUKES, 1998) O aumento de um

nitrogênio nAo s6 proporciona aumento da seletividade, mas também

garante uma maior estabilidade metabólica e o tempo de meia vida

plasmática é prolongado (BENNETT, 1995). O itraconazol apresenta maior

afinidade contra fungos filamentosos (MCGINNI; PASSARELL, 1998).

Espectro de açio

O itraconazol apresenta boa atividade em casos de dermatofitoses,

onicomicoses, micoses subcutâneas e micoses sistêmicas. Apresenta açAo

fungistática em baixas concentraçoes. Estudos in vitro realizados com cepas

de Candida, Criptococcus, Torulopsis, Aspergilus, Penicillium, fungos

dim6rficos e causadores feo-hifomicose de eumicetomas demonstraram

elevada sensibilidade dessas cepas ao itraconazol (DOLLERY, 1992b;

SAAG ; DISMUKES, 1988).

Alguns autores destacam a eficácia terapêutica apresentada pelo

itraconazol nos casos de cromoblastomicose (BORELLI, 1987; LAVALLE et

ai, 1987). Além de proporcionar cura clínica e micol6gica nas formas menos

disseminadas, proporciona uma significativa redução de lesoes graves. A
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combinação do itraconazol com 5-FC, associada ou não a criocirurgia, tem

sido apontada como uma alternativa de tratamento para pacientes com

cromoblastomicose (CASTRO, 1998).

Toxicidade

Dependendo da dose, a toxicidade do itraconazol pode ser

evidenciada quando administrada a mulheres grávidas. Estudo feito em ratas

grávidas, utilizando-se dose diária de 40 e 160mg/kg, mostraram ocorrência

de toxicidade materna, embriotoxicidade e, principalmente, mal formações

ósseas (DOllERY, 1992b).

Farmacocinética

Os niveis sanguineos de itraconazol variam de paciente para

paciente. Esses nlveis muito reduzidos em pacientes em jejum, naqueles

com redução gástrica e em imunodeprimidos em estágios avançados. Sua

absorção é alta; mais de 90% da dose administrada é encontrada no plasma

(LAVAllE et ai, 1987). É metabolizado no flgado. Sêo atingidos nlveis de

equilfbrio dinâmico após alguns dias. Após administração de 100mg diários,

durante 15 dias, o pico sérico é de O,5~g/ml. Sua meia vida é de cerca de 30

horas (DOllERY, 1992b)
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Uso terapêutico

o itraconazol é comercializado na forma de cápsulas de 1OOmg. A

dose usual é de 200mg, uma ou duas vezes ao dia. A dose pode ser

aumentada conforme o grau de infecçao ou do estado geral do paciente.

Esse azol substituiu o cetoconazol no tratamento de histoplasmose.

Pacientes com AIDS e com histoplasmose disseminada, estabilizada

mediante terapia com AnB, tem se utilizado itraconazol como terapia de

manutençao. SAo encontrados resultados favoráveis no tratamento de

aspergilose invasisa e feo-hifomicose (SZEKELY et ai, 1999). O fármaco

pode ser usado no tratamento da candidfase orofarfngea, esofagiana ou

vaginal, assim como no tratamento de onicomicose, dermatomicoses

resistentes a griseofulvina e da tines versicolor.

Trabalhos recentes utilizando o itraconazol em casos de

cromoblastomicose, apresentaram resultados favoráveis (PFALLER et ai,

2000; VIVAS; TORRES-RODRIGUES, 2001). Pacientes com esporotricose

sensfveis aos iodetos têm sido tratados com sucesso com itraconazol.

Efeitos indesejáveis

Os efeitos colaterais estio diretamente relacionados a dose

administrada. Foram registrados náuseas, vOmitos, hipocalcemia, aumento

das aminotransferases, erupçOes cutâneas e, ocasionalmente,

hepatotoxicidade. Altas doses podem favorecer insuficiência supra-renal,
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edema das extremidades inferiores e hipertensão (BENNETT, 1996;

DOLLERY, 1992b).

Interações medicamentosas

Drogas que proporcionam acidez gástrica, como antagonista H2,

bloqueadores de bomba de prótons e terapias com rifampicina, fenitofna e

carbamazepina nAo devem ser associadas ao itraconazol, pois estas drogas

reduzem as concentrações de itraconazol. Também a associação com

didanosina deve ser evitada, porque a didanosina é formulada com tampões

que neutralizam o ácido gástrico. O itraconazol eleva as concentrações

plasmáticas de fármacos metabolizados pela enzima CYP3A4 da citocromo

P-450, incluindo a digoxina, a ciclosporina e a fenitofna. O itraconazol

também eleva os nfveis de terfenadina e fenitofna (BENNETT, 1996;

DOLLERY, 1992b).

Resistência

Alguns isolados de Candida albicans que sofreram mutação no P-450

têm demonstrado resistência ao itraconazol. Após o uso primário de

cetoconazol foi observada resistência cruzada com fluconazol (VANDEN

BOSSCHE, 1997).

BIBLIOTECA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Universidade de São Paulo
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6· FLUCONAZOL

o f1uconazol é um triazol composto por três átomos de nitrogênio no

anel azóico. I: um bistriazol fluorado, obtido por slntese. Apresenta-se como

pó cristalino branco, solúvel em água e insolúvel em álcool (BENNET, 1996;

DOLLERY, 1991a; GUPTA et ai, 1994 a).

Mecanismo de ação

Assim como os imidaz6is, o fluconazol atua inibindo a slntese do

ergosterol, porém sua enzima alvo é a 14 alfa demetilase da citocromo P

450. sendo o fluconazol um triazol, sua seletividade pelo sitio de açao é

maior que a dos imidazóis devido ao acréscimo de nitrogênio em seu anel

azóico. Além de aumentar a seletividade, o aumento de um átomo de

nitrogênio proporciona estabilidade metabólica, prolongando o tempo de

meia vida plasmática dos triazóis. Este fármaco forma um complexo com

metade do ferro do heme do citocromo P-450, dificultando a fixaçao e

ativaçao do oxigênio (MCGINNIS; RINALDI 1991; GUPTA et ai, 1994a). Os

triazóis apresentam metabolismo mais lento quando comparados com os

imidazóis, o que lhes confere um efeito mais brando na sfntese de esteróis

humanos.
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Espectro de ação

o f1uconazol é amplamente ativo contra fungos patogênicos. Tem

atividade contra histoplasmose, blastomicose, esporotricose e

dermatofitoses. I: a terapia de escolha para prevençao de meningite

criptococ6cita em pacientes imunodeprimidos (MENICHETII et ai, 1996;

LAGUNA et al,1997; SINGH et ai, 1996) e é eficaz contra a candidfase

orofarfngea e vaginal (RUHNKE et ai, 1996). O fluconazol não é eficaz na

terapia de candidfases em pacientes neutropênicos e no tratamento ou na

prevençao da aspergilose.

Toxicidade

Estudos em animais, mostraram a ocorrência de efeitos adversos

fetais apenas com altas doses da droga. Porém, alguns autores têm relatado

efeitos hepatot6xicos e teratogenicidade (DOLLERY, 1992a; PURSLEY et ai,

1996).

Fannacocinética

O f1uconazol é usualmente administrado por via oral, mas pode ser

administrado por via endovenosa quando necessário. Apresenta absorçao

rápida. As concentrações plasmáticas independem da via de administraçao

e sua biodisponibilidade é conservada mesmo quando ingerido com
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alimentos e na presença do suco gástrico. Os níveis máximos de

concentraçao plasmática variam de 4 a SlJg/ml após repetidas doses de

1OOmg. Sua excreçao renal é cerca de 90% e a meia vida é em torno de 25

a 30 horas. No Uquido cefaloraquidiano sAo encontrados cerca de 11 a 12 %

da sua concentraçao plasmática. Também é detectado nos IIquidos

corporais, inclusive no escarro e na saliva. Entretanto, sua maior

concentraçao encontra-se no liquido cefaloraquidiano (BENNETI, 1996;

DOLLERY, 1992a).

Uso terapêutico

O fluconazol é considerado terapia de escolha para o tratamento da

meningite criptococc6cita em virtude de sua melhor penetraçao no LeR e

menor morbidade do que a anfotericina B. A atividade de resposta ao

fármaco é inferior quando comparada ao itraconazol diante de doenças

como a histoplasmose, blastomicose, esporotricose e as dermatifitoses. Atua

na candidlase orofarlngea e na candidlase vaginal. É útil no tratamento da

candidemia em pacientes nAo imunocompetentes. Em doses diárias de 200

mg é considerado o tratamento de escolha para prevenir recidivas de

meningite criptococ6cica em pacientes imunodeprimidos e para casos

agudos sAo indicados 100 a 200mg por dia. Em candidlase oral, a dose

recomendada é de 50 a 100mg e em casos de candidfase vaginal é indicada

dose única de 150mg (DOLLERY, 1992a).



49

Efeitos indesejáveis

Doses superiores a 200rng diárias podem causar náuseas e vômitos.

O uso prolongado por mais de uma semana pode determinar os efeitos

colaterais, incluindo náuseas, cefaléia, vOmitos, erupções cutâneas, dores

abdominais e diarréia. Poucos sêo os relatos de casos de óbito por

insuficiência hepática e por slndrome de Stevens- Johnson, associados ao

f1uconazol (DOLLERY, 1992a; SAAG; DISMUKES, 1988).

Interações medicamentosas

O f1uconazol não sofre alteração em presença de acidez gástrica. A

rifampicina reduz levemente o f1uconazol. Os nlveis deste fármaco sêo

elevados na presença de fenitolna, rifabutina, ciclosporina, sulfoniluréias e

varfarina. Pode causar algumas alterações no metabolismo da teofilina e de

anticonceptivos orais (DOLLERY, 1991a; GUPTA et ai, 1994a).

Resistência

O uso indiscriminado de fluconazol na terapia fúngica pode estar

desenvolvendo urna certa resistência em algumas cepas de Candida

a/bicans e de outras espécies (CARTLEDGE et ai, 1997; MENICHETII et ai,

1996; RODRIGUEZ-TUDELA, 1995; RUHNKE et ai, 1994; RUHNKE et ai,

1996). Até mesmo seu uso descontrolado na profilaxia de candidlase em
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pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida pode estar

colaborando com o surgimento de cepas resistência (BAILY et ai, 1994;

LACASSIN et ai, 1996; SANGEORZAN et ai, 1994). Alguns estudos

realizados in vítro demonstraram uma inesperada resistência de Candida

krusei ao f1uconazol. (CATLEDGE et ai, 1997) Também em outro estudo,

utilizando o fluconazol como droga de escolha na terapia de candidfase

vaginal, observou-se que algumas cepas de Candida nAo responderam a

este antifúngico (SOBEL; VASQUES, 1996). A resistência aos imidazóis ou

aos triazóis é muito rara entre fungos causadores de micoses superficiais.

A opçAo por um desses agentes deve basear-se no custo e na

disponibilidade.

7·GRISEOFULVINA

A griseofulvina, descoberta em 1938, é um derivado benzofurano,

com fórmula estrutural semelhante a da colchicina., produzida por

Penicillium griseofulvum. Apresenta-se na forma de pó insfpido, inodoro,

branco ou creme. I: solúvel em dimetilformanida e dimetilsulfóxido, pouco

solúvel em etanol, acetona, benzeno, clorofórmio, acetato de etila, ácido

acético e insolúvel em água (BENNETT, 1996; REYNOLDS et ai 1996).
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Farmacocinética

Alguns estudos demonstram que a griseofulvina apresenta melhor

absorção quando ingerida com alimentos gordurosos (LACAZ et ai, 1991).

Concentrações plasmáticas de aproximadamente 1IJg/ml são atingindas

dentro de 4 horas ap6s a administração oral de meia grama de griseofulvina.

As taxas de dissolução e de desagregação limitam a biodisponibilidade da

griseofulvina. Distribui-se amplamente nos fluidos e tecidos do organismo,

concentrando-se no flgado, tecido adiposo e músculo esquelético. O

fármaco é depositado em células precursoras de ceratina. Essa distribuição

explica sua ação em micoses superficiais. A griseofulvina tem meia vida de

24 horas e 50% da dose oral pode ser detectada na urina sob a forma de

metab6litos (KOBAYASHI; MEDOFF, 1977; RIPPON, 1974).

Uso terapêutico

As doenças mic6ticas de pele, cabelos e unhas respondem à terapia

com griseofulvina. O fármaco tem boa atividade contra dermatofitoses, mas

pode haver resistência em casos de infecções por Trichophyton rubrum e T.

mentagrophytes. Esse problema pode ser superado mediante o aumento da

dose ministrada (MARCHI, 1991; ZAITZ, 1992).

------- -
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Efeitos indesejáveis

Os efeitos colaterais associados ao uso da griseofulvina são

escassos. A cefaléia é o efeito mais freqUente, mas em geral desaparece no

decorrer do tratamento. Outros efeitos observados são: distúrbios

gastrointestinais, erupções cutâneas, distúrbios visuais, discrasias

sangulneas, hepatotoxicidade e proteinúria com insuficiência renal. Os

efeitos hematológicos incluem leucopenia, neutropenia, basofilia pontilhada

e monocitose. Manifestações do sistema nervoso incluem neurite periférica,

letargia, confusão mental, cansaço, slncope, vertigem e turvaçAo visual

(LACAZ et ai, 1991; LESHER; SMITH, 1997, MARCHI, 1991).

Interaçio medicamentosa

A griseofulvina induz as enzimas hepáticas e, portanto, aumenta a

taxa de metabolismo da varfarina. É provável que esse mesmo mecanismo

seja também capaz de reduzir a eficácia de alguns anticoncepcionais orais.

seu uso concomitante com barbitúricos pode reduzir os nlveis plasmáticos

do antibiótico. A griseofulvina diminui o efeito de anticoagulantes e a

tolerância ao álcool (LACAZ, et ai, 1991; LESHER; SMITH, 1997).
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Resistência

Os mecanismos de resistência dos dermatófitos a griseofulvina não

estão bem elucidados. Alguns autores acreditam que os dermatófitos com

micélio bem desenvolvido são mais resistentes do que os dermatófitos em

fase inicial de crescimento, sugerindo que os primeiros liberem enzimas

capazes de hidrolizar a griseofulvina (SCHOLER; POLAK, 1984). Em um

trabalho de revisão sobre o tratamento de tinea unguium, foi observada uma

baixa freqUência de cura microbiológica com griseofulvina (KONEMAN;

ROBERTS, 1987). Estudos in vitro já demostraram a indução de resistência

de dermat6fitos a griseofulvina (MINANI et ai, 1980; ROBISON et ai, 1960).

Muitos autores atribuem a falha terapêutica do fármaco principalmente

ao uso de dose e esquema terapêutico inadequados (HOFBAUER et ai,

2002).
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ANTIFUNGIGRAMAS E AGENTES DA

CROMOBLASTOMICOSE
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Considerando-se a necessidade de amplos estudos para tentar

controlar ou solucionar as dificuldades c1fnicas relacionadas ao tratamento

da cromoblastomicose, ressalta-se a carência de rotineiros testes de

sensibilidade in vitro para subsidiar a c1fnica na escolha da terapia

antifúngica adequada para cada paciente. Os testes de sensibilidade

tornarn-se cada vez mais necessários, tendo em vista a crescente

resistência celular e c1fnica aos antimicóticos disponfveis (GHANNOUM et ai,

1996; REX et ai, 1993).

Os testes de sensibilidade in vitro podem ser considerados para

comprovar a resposta do agente isolado aos fármacos, controlar a terapia

em pacientes e pesquisar drogas alternativas para o tratamento. Em

micologia, a aplicação destes testes é mais complexa do que em

bacteriologia, devido as caracterfsticas morfológicas e fisiológicas dos

fungos e as propriedades ffsico-qufmicas das drogas antifúngicas. Uma das

principais dificuldades é a determinação da concentração inibitória mfnirna

(CIM) dos azóis, em vista da ocorrência de inibição parcial promovida por

esses fárrnacos (REX et ai, 1993).

Mesmo assim, ao contrário do que se observa para algumas espécies

de leveduras, poucos estudos têm sido conduzidos com bolores, sobretudo

com fungos demácios, na tentativa de se estabelecer antifungigrarna padrAo,

capaz de predizer a resposta à terapia ou, ao menos, de possibilitar a

ampliação dos nossos conhecimentos quanto a resposta desses

microrganismos aos antimic6ticos disponfveis (ESPINEl-INGROFF et
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al,1998; ESPINEL-INGROFF et ai, 1995; NCCLS, 1992; NCCLS, 1997,

NCCLS, 2002; REX et ai, 1997).

As técnicas utilizadas na execução de antifungigramas são

adaptações daquelas empregadas para bactérias e compreendem a diluição

em ágar e a difusão em ágar (ESPINEL-INGROFF et ai, 1991). Porém, tanto

o fato de a maioria dos antifúngicos não ser hidrossolúvel quanto a

ocorrência de dificuldades de se confeccionar in6culos padronizados,

sobretudo com fungos filamentosos, representam obstáculos que dificultam

o desenvolvimento destes testes. Além disso, a ausência de uma

metodologia mundialmente aceita, toma impraticável as comparações dos

resultados entre os laborat6rios, devido a influência de variáveis como: meio

de cultura empregado, pH do meio, tampões utilizados, concentrações dos

in6culos, tempo e temperatura de incubação, e a ocorrência de inibição

parcial nos testes, principalmente em se tratando de az6is (ESPINEL

INGROFF, 1996; GRAYBILL, 1992).

Na tentativa de estabelecer um método padrão para avaliar a

sensibilidade dos fungos frente aos antimic6ticos, o Nacional Committe for

Clinicai and Laboratory Standards (NCCLS) estabeleceu um grupo de estudo

que abordou critérios como: caracterlsticas biológicas dos fungos,

propriedades fIsico-qulmicas dos antifúngicos e as condições técnicas de

ensaio. O estudo, iniciado em dezembro de 1992, resultou no documento

denominado M27-A, que descreve uma proposta de metodologia

padronizada, baseada na técnica de diluição em caldo. Esse estudo

inicialmente priorizou os fungos leveduriformes, sobretudo Candida spp e



58

Cryptococcus neoformas, considerados como responsáveis pela maioria das

infecçOes fúngicas. A técnica proposta pelo NCCLS (M27-A) é preconizada

como reprodutivel, mas representa um procedimento bastante trabalhoso e

de custo elevado para utilizaçAo rotineira.

A adaptaçAo desse teste a técnicas de microtitulaçAo facilitou a

execuçao da prova e sua leitura, com custos reduzidos (ESPINELL

INGROFF et ai, 2000).

Embora a incidência de infecções fúngicas severas causadas por

bolores seja menor que o de infecções por leveduras, o crescente aumento

da populaçAo de pacientes imunocomprometidos que sofrem infecções

causadas por bolores e a dificuldade no tratamento das mesmas tem sido

preocupante. Considerando a necessidade de seleçao e monitoramento da

terapia antifúngica para essas micoses, o NCCLS desenvolveu e publicou o

M38-A, documento especifico para testes de sensibilidade com bolores,

incluindo Aspergillus spp, Fusarium spp, Rhizopus spp, Pseudallescheria

boydii e S. schenckii (NCCLS M38-A, 2002), utilizando também a técnica de

diluiçao em caldo.

Por outro lado, diversos autores empregam provas comerciais,

baseadas na técnica de difusAo em ágar a partir de discos com antifúngicos

ou de fita plástica que contém um gradiente de concentraçao antitúngica (E

test). Em vista da relativa simplicidade em sua execuçao e da similaridade

de seus resultados com os dos testes do NCCLS, essas provas, sobretudo o

E-test, podem constituir um método alternativo com potencial uso em rotina

laboratorial (ESPINEL-INGROFF et ai, 2000). Essas consideraçOes podem
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ser válidas para avaliação de diversas leveduras, mas ainda não o são para

fungos filamentosos. Para estes, ainda sAo necessários estudos mais

amplos, a fim de se estabelecer a viabilidade da aplicação de testes

comerciais com diversos antifúngicos (PFALLER et ai, 2002).

Mesmo que testes propostos pelo NCCLS, ou suas modificaçOes

proposta pelo Comitê Europeu, (EUCAST) Committee for Antimicrobial

Susceptibility Testing (EUCAST, 2002; PFALLER et ai, 1994, DAYER et ai,

1998), e provas comerciais estejam dispon(veis para se verificar a

sensibilidade dos fungos a um ou mais antimicóticos, a correlação desses

achados com os resultados cllnicos ainda é objeto de estudo (ESPINELL

INGROFF, 2000).

Além disso, esses testes nAo permitem o concomitante estudo de um

grande número de cepas. Podem requerer o uso de diferentes meios de

cultura para diferentes antifúngicos, a leitura dos resultados pode ser

dificultada pela ocorrência de inibição parcial pelos azóis alou nAo sAo

adequados para continuaçAo da prova para estudo de concentração

fungicida mfnima (CFM). Por outro lado, o teste de diluição em ágar pode ser

indicado quando se requer estudo concomitante de um grande número de

cepas. Apresenta vantagens como a avaliação de fungos de crescimento

lento, com menor desidratação do meio e melhor aeração para crescimento

fúngico que os testes em caldo, ausência de inibição parcial e estudo da

CFM do antifúngico.

Pesquisas realizadas por diversos autores mostraram que o método

de diluição em ágar, uma vez padronizado, pode ser indicado para estudo de
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leveduras e bolores frente a diversos antifúngicos, utilizando-se o YNB como

meio para teste (SOARES; CURY, 1995; SOARES et a', 1995; CHANG;

CURY, 1998; CURY; HIRSCHFELD, 1997; ALVES; CURY, 1992, ANDRADE

et ai em publicação).

Mesmo que diversas técnicas estejam disponrveis, são relativamente

poucos os estudos com fungos demáceos, sobretudo com agentes da

cromoblastomicose, e raros os de correlação entre resultados in vitro e in

vivo (FINQUELlEVCH et ai, 2000). Em 1973, RESENDE et ai (1973),

utilizando técnica de diluição em ágar, verificou que esses agentes eram

resistentes a 5-FC, um resultado compatlvel com a resposta c1lnica. Mais

tarde, a autora (RESENDE, 1979) comprovou, por meio de técnica de

diluição em caldo, ocorrência de sinergia entre AnB e 5-FC, e esse achado

também foi concordante com a resposta c1lnica. Outros estudos,

empregando diluição em caldo (CaRRADa et ai, 1982) ou diluição em ágar

(ESPINEL-INGROFF et a', 1984), mostraram que fungos causadores de

cromoblastomicose eram resistentes a antifúngicos poliênicos e azóicos e

que a associação do cetoconazol com 5-FC resultava em sinergia. Entre os

trabalhos mais recentes, os quais utílizam, em geral, métodos de diluição em

caldo, os resultados de sensibilidade para fungos demáceos frente a

diversos antimicóticos são controvertidos (BEDOUT et ai, 1997; CaRRADa,

1982; MCGINNIS; PASSARELL, 1998; MCGINNIS et ai, 1998; RESENDE et

ai, 1997). No contexto cllnico-Iaboratorial, destaca-se o trabalho de Andrade

et ai (2003) que, em estudo de pacientes com cromoblastomicose,

encontraram correlação entre os resultados in vitra, obtidos por meio de
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técnica de diluição em ágar, e a resposta clínica ao tratamento com

itraconazol.

Para avaliar os testes de sensibilidade, é fundamental a identificação

do agente isolado e sua potencialidade de resistência ao antifúngico.

Entretanto, a falência terapêutica pode estar relacionada com a clfnica do

paciente, o que Pode explicar a falta de correlação entre achados

laboratoriais e a resposta cHnica para um determinado quimioterápico.
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Considerando-se

• a carência de estudos de sensibilidade in vitro relacionados aos

fungos demáceos

• a dificuldade encontrada na tentativa de cura da cromoblastomicose

• a aparente resistência a monoterapia com determinados antifúngicos

• os limitados conhecimentos para adequada utilização de terapia

associada

propusemos a realização deste trabalho, com os seguintes objetivos:

• avaliar a sensibilidade de agentes da cromoblastomicose a alguns

antimic6ticos, utilizando-se a técnica de diluição em ágar.

• determinar o perfil de sensibilidade de agentes da

cromoblastomicose, isolados de modo seqOencial , de diversos

pacientes.

• estudar a eficácia in vitro da associação entre AnB e outros

antimic6ticos contra os fungos demáceos.
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MATERIAL E MÉTODOS *
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Este trabalho é parte de um plano de pesquisa realizado em

colaboração com profissionais da DivisA0 de Dermatologia do Hospital das

Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Todos os pacientes que aceitaram participar neste estudo receberam

um Termo de Consentimento, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética

do Hospital das Clinicas e da Faculdade de Medicina da USP e da

Facuidade de Ciências Farmacêuticas da USP.

1-Pacientes

Foram incluídos, neste estudo, 18 pacientes com cromoblastomicose

confirmada, atendidos no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da

USP. Com exceçAo de três, todos eram do sexo masculino. Sete pacientes

tiveram acompanhamento clinico e micológico durante meses ou anos. Para

esses, a gravidade do quadro clínico foi estabelecida com base na escala de

pontuação sugerida por QUEIROZ-TELES FILHO (1992), seguindo.se

critérios clínicos, sem abordagem de critérios imunológicos. A avaliação

clínica dos pacientes foi realizada pelo Dr. Luiz Guilherme Martins de Castro.

·Obs: as subtências cujas procedências constam no texto,foram provenientes da

Difco Laboratories, Detroit, Michigan, USA e/ou da E. Merk, Darmstadt, Germany

elou da Oxoid, Hamphisre, England elou da Sigma, St. Louis

--------------~-- - -
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2.Microrganiamoa

A partir dos 18 pacientes foram isoladas 39 amostras de fungos

demáceos de modo seriado ou nAo. Também foram estudadas cinco cepas

escolhidas aleatoriamente entre as amostras obtidas, para realizaçao da

curva de crescimento.

Foram inclufdas nos testes de sensibilidade duas cepas padrões:

Candida parapsilosis ATCC 22019 e Fonsecaea pedrosoi ATCC 46428. Para

a primeira sAo conhecidas as concentraçOes inibitórias mfnimas de alguns

antifúngicos (PFALLER et ai, 1995; REX et ai, 1996).

Os microrganismos em estudo e a cepa ATCC 46428 foram mantidos

em ágar batata dextrose, com repiques sucessivos de três meses. Para

inclusAo nos testes de sensibilidade, os repiques foram realizados a cada 14

dias e incubados a 30°C. A cepa ATCC 22019 foi mantida em ágar

Sabouraud a 30°C e repicada 24 horas antes dos testes de sensibilidade.

3· Exames micológicos

3.1. Material biológico e Exame direto

As amostras para análise foram obtidas por meio de raspagem das

lesões dos pacientes com lâmina de bisturi. Parte do material biológico foi

clarificado com hidróxido de potássio a 20% e examinado ao microscópio

óptico.
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3.2 Cultivo

A outra parte do material foi semeada em ágar Sabouraud, acrescido

de cloranfenicol e em ágar Mycobiotic. A incubação foi realizada a 30°C, por

30 dias. As colônias, assim desenvolvidas, foram repicadas em ágar batata

contido em placas e em lâminas (técnica de RIOOELL, 1950) para estudo,

respectivamente, da macro e da micromorfologia das cepas isoladas. A partir

desses estudos foram realizadas um total de 39 identificações.

4· Cultivos para o inóculo

Para a preparação do inóculo, estudou-se primeiro a curva de

crescimento de cinco cepas, escolhidas ao acaso, a fim de se estabelecer a

idade dos cultivos na qual a proporçao entre o micélio vegetativo e o

reprodutor era equivalente. Cada curva foi obtida com base em contagens

em câmara de Neubauer do número de células contidas em uma suspensAo.

Cada amostra foi avaliada após crescimento durante 7, 10, 14, 21, 28 e 35

dias em ágar batata. Com cuidado, as colônias foram raspadas com alça e

transferidas para tubo com água destilada e pérolas de vidro. Após lavagem

por centrifugação e agitação vigorosa, a suspensAo foi dilurda 1/10 e

procedeu-se à contagem das células (Em anexo). Juntamente com as

contagens foram avaliadas a micromorfologia das cepas, para se ter noção

da proporçAo entre células vegetativas e germinativas em cada perfodo

estudado. Essas últimas observaçOes também foram realizadas em

---""" - - ---
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montagens preparadas com fragmentos das colônias em lactofenol-azul de

algodAo (ANDRADE, 1999).

5· Antifungigramas

5. 1. Meios de Cultura

5. 1. 1 Ágar Sabouraud Dextroae (ASO)

O meio foi preparado de acordo com as instruções do fabricante e

autoclavado a 120°C por 15 minutos.

Para manutençao da cepa controle, volumes de 5ml foram

distribufdos em tubos de ensaios (10mm x 145mm) esterilizados e

geleificados em posiçao inclinada.

Para estudo da concentraçao fungicida mfnima (CFM), 20 ml do meio,

esterilizado foram vertidos em uma placa de Petri (15 x 100mm).

5.1.2 Meio concentrado ( 10x):

Composição:

• Yeast Nitrogen Base(YNB) 6,7g

• L- asparagina 1,5g

• Glicose 1Og

• TampAo de fosfato (0,01M) 100ml
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Preparação:

Os componentes s6lidos foram dissolvidos em tampAo de fosfato pré

aquecido. A SOlUça0 resultante foi esterilizada por filtraçao e conservada, em

frasco esterilizado, a 4°C. Esse meio foi utilizado para determinar as CIMs

dos antifúngicos nos testes de sensibilidade.

5. 1. 3 Ágar tamplo de fosfato

Composição:

• NaH2P04 0,33g

• K2HP04 0,92g

• Agar. 11 ,Og

• Agua destilada q.s.p 1000ml

Preparação:

O ágar foi adicionado à água e a mistura foi aquecida até ebuliçao. Os

componentes fosfatados foram entAo adicionados e, ap6s homogeneizaçao,

o pH foi ajustado a 7,0 com NAOH 1N. Volumes adequados de meio foram

distribuldos em frascos de penicilina, os quais foram lacrados. Ap6s

autoclavagem a 120°C, durante 15 minutos, os frascos foram conservados a

4°C. Esse meio foi utilizado para determinar as CIMs dos antifúngicos nos

testes de sensibilidade.
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5. 1.4 Tampão de fosfato (0,01 M)

Composição:

• NaH2P04 O,33g

• K2HP04 O,92g

• Agua destilada 1OOOml

Preparação:

Os componentes fosfatados foram dissolvidos na água destilada.

Quando necessário, o pH foi ajustado a 7,0 com NaOH 1N. A solução foi

autoclavada a 120°C, durante 15 minutos, e conservada a 4°C. Esta solução

foi utilizada na preparação do meio concentrado e na solução de Tween 80.

5. 1. 5 Solução de Tween ao

Composição:

• Agua destilada 50Oml

• Tween 80 0,25ml

Preparação:

A água, levemente aquecida, foi adicionada ao Tween 80. Em

seguida, 5ml ou 9ml foram distribufdos em tubos de ensaio e autoclavados a

120°C por 15 minutos. Volumes de 5ml foram utilizados na preparação do

in6culo e os volumes de 9 ml foram utilizados na diluição do in6culo.
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5. 2 Antifúngicos e soluções estoque

Neste estudo, os testes de sensibilidade foram realizados pela técnica

de diluição em ágar, com base na metodologia de Soares e Cury (1993;

1998) . Algumas modificaçOes foram efetuadas para atender às diferenças

morfológicas e bioqulmicas dos fungos demácios em questAo.

Para os testes de sensibilidade foram utilizados antifúngicos

gentilmente cedidos pelos fabricantes. Preparações intravenosas comerciais

de anfotericina B (Fungizon, BRYSTOL MEYERS SQUIBB, SAo Paulo,

Brasil) e fluconazol (LOTEC, PFIZER, Guarulhos, SAo Paulo) foram

utilizadas como soluções estoque, com concentrações de 5000 J.1g/ml e

2000J.1g/ml, respectivamente. Os outros agentes, fornecidos sob a forma de

pó, inclulram itraconazol e cetoconazol (JANSSEN FARMACl::UTICA, SAo

Paulo, Brasil), além de terbinafina (NORVATIS, SAo Paulo, Brasil), 5

f1uorocitosina (SIGMA-ALDRICH) e griseofulvina (SCHERING- PLOGH, SAo

Paulo).

A solução estoque da 5-fluorocitosina, dissolvida com água destilada,

e as respectivas soluções dos outros antifúngicos, dissolvidos com

dimetilsulfóxido (DMSO), foram preparadas 100x concentradas (em relação

a maior concentração da droga no teste).

Volumes de 8 ml de cada solução foram distribuldos em tubos de

ensaio e conservados a - 70°C até o uso.



72

5. 2. 1 Diluições dos antifúngicos

5.2. 1. 1 Teste com antifúngicos isolados

A partir de soluções estoque, foram preparadas diluições seriadas em

água, a fim de se obter concentrações de 1280 a 2,SIJg/ml para a AnB, de

1280 a 5,OJ,Jg/ml para o fluconazol e de 2000 a 7,8 para a 5-FC. Para os

outros antifúngicos essas diluições foram realizadas em DMSO e as

concentrações foram de 480 a O,8J,Jg/ml para a terbinafina, 640 a 2,5J,Jg/ml

para o cetoconazol, de 640 a O,6IJg/ml para o itraconazol e de 2560 a

10IJg/ml para a griseofulvina.

Volumes de 2 ml de cada diluição de fluconazol ou 1,0 ml de outro

antifúngico foram transferidos para tubos de ensaio contendo 2 ml de meio

concentrado e, após homogeneização, as soluções foram mantidas a -20°C

até o momento do uso no teste de sensibilidade.

5. 2. 1. 2 Teste com antifúngicos associados

Nesse caso, cada diluição da AnB foi associada a cada uma das

diluições de outro antifúngico.

UtilizandO-se os mesmos procedimentos do teste com drogas

isoladas, foram preparadas diluições seriadas de AnB contendo

concentrações variáveis de 200 IJg/ml a 25 IJg/ml. Volumes de 0,5 ml de

cada diluição foram respectivamente transferidos para tubos com 2 ml de
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meio concentrado e 2 ml de uma das diluições de f1uconazol, referidas no

teste anterior, ou 0,5 ml de outro antifúngico, em concentração duas vezes

maior que a do teste anterior. Essas soluções foram conservadas a -20°C

até o uso nos testes de sensibilidade.

5. 3. Inóculo

Com base em estudo prévio adotou-se, como inóculo, uma

suspensAo contendo, em cada ml, cerca de 4 x 104 células do fungo em

estudo, com 14 dias de crescimento em ágar batata a aooc.

Candida parapsilosis ATCC 22019 foi utilizada com 24 horas de

cultivo em ágar Sabouraud a ao°c.

Preparaçio:

Com auxílio de alça em anel, a superfície da colônia do fungo foi

raspada cuidadosamente e as células foram transferidas para tubo de ensaio

contendo 5ml de água destilada, esterilizada, e com 4 pérolas de vidro. O

tubo foi submetido a agitaçao vigorosa em vortex por 1 minuto, a fim de se

obter separaçao das células hifálicas. A suspensAo resultante foi descartada

e o sedimento foi lavado duas vezes, por centrifugação, com aml de água e

finalmente suspenso em 5 ml de solução Tween 80. Em seguida, 1 ml foi

transferido para um tubo de ensaio contendo 9 ml dessa SOlUça0 e a

suspensAo foi ajustada à turvação do padrAo 0,5 da escala de McFarland.
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Estudos preliminares mostraram que a turvação 0,5 da escala de McFarland

é equivalente a 200 células/5fJl ou 4x 104 células! ml (ANDRADE, 1999).

5. 4. Execuçio dos testes

Estas provas foram realizadas três vezes em duplicata.

5. 4. 1. Determinação da concentração inibitória mínima (CIM)

As diferentes diluições do antifúngico foram estabilizadas a

temperatura ambiente e o ágar tampão fosfato foi fundido e estabilizado a

56°C. Em seguida, o conteúdo de cada tubo com antifúngico foi adicionado

de um volume suficiente de ágar tampão para 20 ml e a mistura foi

homogeneizada e vertida em placa de Petri. Foram incluldas nos testes

placas contendo apenas ágar YNBP, para controle de crescimento, e placas

com ágar YNBP adicionado de 2,5% de DMSO, para se verificar

interferência do solvente.

Após geleificação, 5f.l.1 de cada inóculo foram depositados no meio de

ágar. Esse procedimento permitiu a aplicação de 24 in6culos por placa.

Estas foram mantidas a temperatura ambiente até completa absorção da

fase liquida dos in6culos. Em seguida, foram colocadas a 30°C até o

crescimento (em geral entre o 3° e o 4° dia de incubação) das cepas no meio

sem droga. A última leitura era realizada no 7° dia. A CIM para a cepa

controle ATCC 22019 foi determinada em 24 horas de incubação.
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Foi considerada concentração inibitória mínima, a menor

concentração da droga, quando isolada ou combinada, que impediu visível

crescimento de determinado fungo.

5. 4. 2. Determinação da concentração fungicida mínima (CFM)

Com o auxílio da alça em anel, e evitando-se a transferência de meio,

cada in6culo que nao apresentou desenvolvimento no teste anterior foi

cuidadosamente removido e semeado em ágar Sabouraud. As leituras foram

realizadas ap6s 14 dias de incubação a 30°C. Foram incluídas nos testes,

placas com repiques das cepas do controle de crescimento do teste CIM. Foi

considerada concentração fungicida mínima, a menor concentração da

droga, quando isolada ou combinada, que impediu visível crescimento do

subcultivo de um determinado fungo.

5. 5 Avaliaçio da atividade das drogas isoladas e associadas

Os resultados finais das CIMs e CFMs de cada droga, tanto isolada

quanto associada, foram obtidos por média geométrica dos valores

encontrados em repetidos testes de sensibilidade. A partir desses

resultados, foram determinadas as concentrações inibit6rias fracionárias

(CIFs) e as concentraçOes fungicidas fracionárias (CFFs) da droga quando

associada (PETROU ; ROGERS, 1991; VAN DER AUWERA, 1992).
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A CIF de uma droga (CIFA) é calculada dividindo-se o valor de sua

CIM quando combinada (CIM A MB) pelo valor de sua CIM quando isolada

(CIMA). A soma das CIFs (rCIF ou CIFAB) das drogas combinadas

(CIFA+CIFB) fornece um valor relacionado ao tipo de atividade resultante da

interação.

Assim:

r CIF ou CIFAB = CIFA+ CIFB = ( -------------)

CIMA

Quando:

r CIF < 1 , associação é considerada sinérgica;

r CIF = 1 , a associação é aditiva;

1 < r CIF < 2 , a associação é indiferente.

r CIF ~ 2, é antagônica.

+ ( ----------)
.....CIMa

As operações foram semelhantes para se robafF,a

considerando-se as CFMs das drogas associadas.

CFMBA+B

r CFF ou CFFA+B:CFFA + CFFB=( ---------------) + (------------)

CFMB

/ BIBLIOTECA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Universidade de São Paulo
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Para efeito de cálculo, ao resultado de CIM ou de CFM que

ultrapassou para mais ou para menos o valor de uma concentração limite

utilizada no teste, foi atribuldo o mesmo valor dessa concentração.

Para se estabelecer a sensibilidade ou a resistência dos fungos em

estudo frente as drogas isoladas, considerou-se os nlveis alcançados pelas

drogas no soro (BENETI, 1996; RICHADSON;WARNOCK, 1993). Assim,

foram consideradas senslveis a anfotericina B as cepas que responderam a

CIMs e/ou CFMs s2,O ~g/ml, ao itraconazol as que responderam a CIMs

e/ou CFMs ~O,5 ~g/ml, ao fluconazol as que responderam a ~8,O ~g/ml, a 5

f1uorocitosina a ~50 ~g/ml, a terbinafina a ~1 ,5 ~g/ml, ao cetoconazol a ~8

~g/ml e a griseofulvina a sO,46~g/ml.
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Ao exame direto, todas as amostras obtidas dos pacientes foram

positivas para células muriformes. Com base na macromorfologia e na

micromorfologia das colônias isoladas, foram identificadas 37 amostras de

Fonsecaea pedrosoi. As cepas restantes, incluldas nos testes de

sensibilidade, foram confirmadas como, Exophia/a spp (cepa 49) ou

Rhinocladiella spp( cepa 62), (Tabela 1).

As cinco amostras, utilizadas na determinação da curva de

crescimento mostraram, segundo a teoria dos mlnimos quadrados, perfis de

crescimento similares. Microscopicamente, verificou-se que no 7°dia de

incubação havia intensa produção de células vegetativas e raros conldios.

Entre o 100 e o 140 dia a proporção entre células vegetativas e conldios era

relativamente equivalente. Entre o 180 dia e o 21 0 dia havia pequena

produção de células vegetativas e intensa formação de conldios. A partir do

21 0 dia ocorreu uma redução ainda maior de células e redução dos conldios,

com tendência a estabilização do crescimento (Figura 1).

A partir desses dados, optou-se pela utilização de cultura com 14 dias

de incubação para a preparação do in6culo dos fungos demáceos nas

provas de sensibilidade.

Nos testes com as drogas isoladas, as CIMs mostraram que as

amostras eram, de modo geral, senslveis ao cetoconazol, á terbinafina e ao

itraconazol. Somente 13 amostras foram senslveis à AnS, sete a 5-FC, uma

ao f1uconazol e duas a griseofulvina. A cepa padrao ATCC 46428, F.

pedrosoi, foi senslvel à AnS, ao itraconazol, ao cetoconazol e à terbinafina,

mas nao à 5-FC e ao f1uconazol (Tabela 2).
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Nos testes de CFM somente duas cepas foram sensíveis à atividade

letal da AnB, nove a do itraconazol, 19 a do cetoconazol e três a da 5-FC .

Quatro nAo responderam a terbinafina até a maior concentraçao usada no

teste. Apenas uma cepa foi senslvel ao f1uconazol e outra à griseofulvina

(Tabela 3).

A associaçao entre o poliênico e o itraconazol potencializou a

atividade antifúngica de ambas as drogas contra algumas das amostras.

Nesse caso, a AnB mostrou CIMs e CFMs de 0,156 a 5,01Jg/ml e o

itraconazol de 0,031Jg/ml a 32IJg/ml. Com base nas I CIFs e L CFFs,

observou-se ocorrência de associações indiferente, sinérgica e antagônica,

mas a indiferente foi predominante (Tabela 4).

A associaçao entre AnB e terbinafina potencializou as atividades

inibitória e letal de ambas as drogas frente a maioria das cepas estudadas.

As CIMs e as CFMs da AnB foram de 0,1561Jg/ml a 0,6251Jg/ml e as da

terbinafina variavam de 0,04lJg/ml a 12IJg/ml. Considerando-se as I CIFs e

I CFFs resultantes desta associlÇAo, a ocorrência de interaçao indiferente

foi predominante. Frente a sete amostras houve sinergia quanto a atividade

fungistática, mas apenas contra cinco delas a interaçao foi também sinérgica

para a atividade fungicida das drogas (Tabela 5).

Para a associaçao de AnB com cetoconazol também houve a

potencializaçao das atividades inibitória e letal de ambas as drogas para

determinadas amostras. Neste caso, as CIMs e CFMs da AnB variaram de

0,6251Jg/ml a 5IJg/ml e do cetoconazol variavam de 0,061Jg/ml a 32IJg/ml. Os

B!BLIOTECA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Universidade de São Paulo
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índices resultantes desta associação, também mostraram a ocorrência de

associaçOes indiferente, sinérgica e antagônica (Tabela 6).

Na associaçao entre AnB e 5-FC verificou-se interaçao sinérgica para

a atividade inibitória das drogas frente a 21 amostras. Contra apenas cinco

dessas, a sinergia foi também observada para a atividade letal e frente a 16

a interaçAo foi indiferente. Para as outras cepas a associaçao mostrou-se

indiferente ou antagônica (Tabela 7).

A associaçao entre a AnB e o f1uconazol ou a griseofulvina

potencializou principalmente a atividade antifúngica do poliênico. Observou

se ocorrência de sinergia frente a algumas amostras, mas contra a maioria

delas a interaçao foi indiferente (Tabelas 8 e 9).

A tabela 10 ilustra os resultados obtidos com amostras sequenciais de

sete pacientes. Com algumas exceções, os isolados nAo responderam as

concentraçOes de AnB utilizadas no teste. O itraconazol foi fungistático para

todas as cepas em concentrações passíveis de serem alcançadas no soro e

fungicida apenas contra duas amostras isoladas do paciente 2 e a primeira

do paciente 5. Nesse último caso, foi nítida a resistência das amostras

seqOenciais frente a esse azol. A terbinafina foi fungistática e fungicida para

todos os isolados, excetuando-se o último do paciente 5. Ao contrário das

outras drogas, a 5-FC, nAo mostrou atividade antifúngica contra as cepas

desses pacientes.

A tabela 11 mostra as concentraçoes inibitórias fracionárias (CIFs) e

as concentrações fungicidas fracionárias (CFFs) da associaçao entre o

poliênico e cada um dos outros antifúngicos frente aos isolados iniciais e
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seqüenciais. Considerando-se as CIFs, a combinação AnB-itraconazol foi

sinérgica frente a todos os isolados iniciais de pacientes sem tratamento

(pacientes 1, 2, 5 e 7), ao contrário daqueles oriundos de pacientes já

submetidos a terapia (pacientes 3 e 4). A interaçao da AnS com terbinafina,

cetoconazol, fluconazol ou com griseofulvina foi, na maioria dos casos,

indiferente, enquanto com 5 FC foi principalmente sinérgica.

O quadro 1 inclui algumas informações sobre os pacientes dos quais

foram obtidas amostras sequenciais. Com idade variando de 51 a 70 anos,

todos os indivlduos, excetuando-se as duas mulheres desses grupo, tinham

ocupaçao ligada ao solo. Apenas em um paciente o comprometimento

envolvia membro inferior esquerdo, enquanto nos demais ocorria em inferior

direto. A duraçao da doença variou de seis meses a 13 anos, com grande,

moderada ou pequena gravidade.

O quadro 2 mostra o tratamento ministrado e o aspecto cHnico da

infecçao na data da coleta de amostra de pacientes sob acompanhamento.

Mesmo com terapia continuada durante meses ou anos, nAo foi observada

cura cHnica para qualquer dos casos.







Tabela 1. Procedência, exames micológicos e identificação de 18 pacientes com
cromoblastomicose.

Paciente Cepa Procedência Exame direto Identificação
1 19 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
1 27 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
1 29 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
1 30 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 20 Instituto. Adolfo Lutz Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 22 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 31 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 50 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 55 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 57 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 65 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 69 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
2 70 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
3 26 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
3 41 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
3 45 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
4 43 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
4 46 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
4 47 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
5 48 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
5 51 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
5 66 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
6 56 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
6 60 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
6 63 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
6 68 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
7 64 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
7 67 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
8 23 Instituto Adolfo Lutz Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
9 28 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
10 33 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
11 34 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
12 40 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
13 44 Laboratório. Fleury Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
14 49 PUCC Campinas Células muriformes Exophiala spp
15 53 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
16 54 Hospital das Clínicas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
17 59 Hosp. Emílio Ribas Células muriformes Fonsecaea pedrosoi
18 62 Instituto. Adolfo Lutz Células muriformes Rhinocladiella spp

8S
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cepas e a2en es a cromo as omlcose
pacien Cepa Anb Itra Terb Ceto S-FC Fluco Griseo

te
1 19 >64 0,06 0,12 ::;;0,125 >100 >128 16
2 20 >64 0,125 ~O,04 0,35 50 >128 64
2 22 >64 0,06 SO,04 0,25 >100 >128 32
8 23 >64 0.125 0,50 0,25 >100 >128 64
3 26 >64 0,125 0,12 0,50 >100 >128 1,0
1 27 >64 0,25 :50,04 :50,125 >100 >128 16
9 28 32 0,50 0,18 :50,125 100 >128 64
1 29 >64 0,125 SO,04 SO,125 >100 >128 64
1 30 >64 0,25 ::;;0.04 :50,125 >100 >128 64
2 31 >64 0,125 :50,04 :50,125 >100 >128 32
10 33 4,0 SO,03 SO,04 0,50 100 >128 64
11 34 >64 0,125 SO,04 1,0 >100 >128 64
12 40 0,25 0,125 :50.04 1,0 >100 128 32
3 41 >64 0,125 0,09 0,50 >100 >128 32
4 43 >64 0,125 :50,04 0,25 >100 >128 64
13 44 >64 0,125 ::;;0,04 1,0 >100 >128 >128
3 45 >64 0,125 ~0,04 0,50 >100 >128 64
4 46 >64 0,25 SO,09 0,50 SO 128 16
4 47 >64 0,125 SO,04 0,50 >100 >128 32
5 48 32 0,125 SO,04 0,50 >100 >128 64
14 49 :50,125 0,125 :50,04 :50,125 :50,39 :50,5 16
2 50 >64 0,125 SO,04 SO,125 >100 >128 64
5 51 32 0,125 :50.04 :50,125 100 >128 16
15 53 2,00 0,125 0,09 :50,125 12,5 >128 64
16 54 :50,125 0,125 0,09 :50,125 :50,39 :50,5 :50,5
2 55 >64 0,125 SO,04 :50,125 >100 64 64
6 56 >64 0,06 ::;;0,04 :50,125 >100 >128 >128
2 57 32 0,125 :50,04 0,25 50 64 >128
17 59 1,0 0,125 :50,04 0,50 >100 >128 >128
6 60 1,0 0,125 :50.04 1,0 >100 >128 64
18 62 SO.125 0,125 SO.04 1,0 >100 >128 128
6 63 1,0 0,06 ~0,04 0,50 >100 32 64
7 64 0,5 0,125 :50,04 0,50 >100 128 8,0
2 65 8,0 0,125 0,09 0,25 50 64 64
5 66 32 0,125 0,09 0,35 >100 128 >128
7 67 32 0,125 0,09 0,50 >100 >128 >128
6 68 1,0 SO,03 0,09 1,0 100 64 64
2 69 1,0 :50,03 0,09 1,0 >100 >128 16
2 70 1,0 0,25 0,09 1,0 >100 >128 64

C-I 1,0 0,125 0,187 sO,125 100 64 64

Tabela 2. Concentraçlo inibitória mínima ( J.1g1ml) de diferentes antifúngicos frente a 40
d t d bl t . •

* AnB: anfotericina; itra: itraconazol; terb: terbinafina; ceto: cetoconazol; 5-FC:5-tluorocitosina; floco:
tluconazol; griseo: griseofulvina; p: paciente; C-I: cepa controle ATCC 46428, Fonsecaea pedrosoi
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Tabela 3. Concentraçlo fungicida mfnima ( J.Lglml) de diferentes antifúngicos isolados
f 40 d d bl t • •rente a cepas e aRentes a cromo as omlcose
pacien Cepa Anb Itra Terb Ceto 5--FC Fluco Griseo

te
1 19 Df >32 0,30 8,0 Df Df >128
2 20 Df >32 ~0,04 0,5 Df Df Df

2 22 Df >32 0,09 0,5 Df Df Df

8 23 Df >32 3,0 >32 Df Df Df

3 26 Df 2,0 24,0 >32 Df Df >128
1 27 Df >32 ~0,04 >32 Df Df >128
9 28 Df 2,0 12,0 >32 Df Df >128
1 29 nr >32 12,0 >32 nr nr nr
1 30 Df 16 <0,04 >32 nr Df >128
2 31 Df >32 ~0,04 0,5 nr Df >128
10 33 64 16 0,187 0,5 Df Df Df

11 34 nr >32 ~0,04 1,0 nr nr nr
12 40 32 16 ~0,04 >32 nr >128 Df

3 41 Df >32 ~0,04 >32 Df Df Df

4 43 nr >32 0,187 >32 nr Df Df

13 44 nr >32 24 >32 nr Df nr
3 45 >64 >32 ~0,04 >32 nr Df nr
4 46 nr >32 ~0,04 2,0 nr nr >128
4 47 nr 1,0 ~0,04 >32 nr nr nr
5 48 >64 0,25 ~0,04 32 Df Df Df

14 49 ~0,125 0,125 <0,04 ~0,125 ~0,39 Df nr
2 50 >64 >32 <0,04 0,50 nr nr nr
5 51 >64 8,0 ~0,04 16 Df ~128 >128

15 53 8,0 2,0 ~0,04 ~0,125 100 ~128 Df

16 54 ~0,125 0,125 0,09 ~0,125 25 1,0 Df

2 55 >64 >32 0,09 0,25 100 ~128 nr
6 56 Df 2,0 <0,04 0,50 nr Df Df

2 57 >64 32 0,75 0,25 nr Df Df

17 59 32 0,25 0,09 1,0 Df Df Df

6 60 32 2,0 ~0,04 1,0 Df nr 8,0
18 62 32 0,25 0,09 16 nr nr >128
6 63 >64 0,125 ~0,04 1,00 12,5 Df >128
7 64 >64 0,125 ~0,04 >32 Df Df >128
2 65 64 0,125 ~0,04 0,25 nr Df ~128

5 66 >64 32 24 >32 nr nr nr
7 67 >64 0,25 ~0,04 >32 nr nr Df

6 68 >64 0,125 ~0,04 0,50 nr nr nr
2 69 32 0,25 0,09 1,0 nr nr >128
2 70 >64 32 0,09 16 nr nr Df

C-I >64 32 0,187 32 Df Df Df

* AnB: anfotericina; itra: itraconazol; terb: terbinatina; ceto: cetoconazol; 5-FC:5-fluorocitosina; fluco:
tluconazol; grlseo: grJseofulvlna; nr: nlo realizados; C-I: cepa controle ATCC 46428, Fonsecaeapedrosol
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Quadro 2. Dados clínicos dos pacientes com amostras seqüenciais

amostras pacientes terapia data das aspectos clínicos
atual coletas

AMJ
19 itra 26/08/97 nódulos múltiplos

ulcerados
27 itra 02/12/97 aumento número de

lesões
29 itra 02/04/98 melhora do quadro

clínico
30 itra 07/04/99 piora do quadro clínico

OA5
20 26/08/97 placas e nódulos
22 itra 30/09/97 melhora clínica
31 itra+crio 28/04/98 recidiva
50 itra+crio 25/04/99 aumento número de

lesões
55 itra 14/10/99 lesões ativas
57 itra 06/07/00 lesões ativas
65 itra+terb 10/10/00 lesões ativas
69 itra 09/01/01 Iquadro estabilizado
70 itra 20/03/01 discreta piora

JZN
26 itra + crio 12/12/97 placas e nódulos

verrucosos
41 itra+crio 03/09/98 lesões ativas
45 itra 00/02/99 lesões ativas

JMC
43 20d+crio 08/12/98 lesão ativa
46 itra 27/04/99 piora do quadro clínico
47 itra 25/05/99 melhora do quadro

clínico
MF5

48 25/05/99 nódulos ulcerados
51 itra+crio 29/06/99 lesões ativas
66 itra+crio 22/10/00 discreta melhora

OP
56 00/08/99 formações nodulares
60 itra 08/08/00 melhora na exudação e

odor
63 itra+terb 14/09/00 discreta melhora
68 itra 07/11/00 discreta melhora

AJO
64 13/09/00 ulcera crostosa
67 itra+crio 14/11/00 piora da lesão

102
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De modo geral, os pacientes que sofrem de cromoblastomicose

apresentam algumas características em comum, como observado no

presente trabalho. Assim, entre os indivíduos estudados, predominaram os

indivíduos do sexo masculino, o que está de acordo com relatos da literatura

pertinente (CASTRO, 1998). Também em concordância com esta, a maioria

dos pacientes pesquisados referiu ocupação voltada a agricultura, com

constante contato com plantas e solo. Pesquisando-se os históricos dos

pacientes, entre os Estados de origem, onde se suspeita que tenha ocorrido

a infecção, destacam-se Minas Gerais, Rondônia, Pernambuco e Bahia.

Em quase todos os pacientes a localização das lesões era mais

freqüente nos membros inferiores, confirmando a prevalência podai dessa

micose. Apenas 3 pacientes apresentaram lesão em outras áreas corpóreas,

um com lesão nas nádegas (paciente 11), um no antebraço (paciente 13) e

um com lesão na mão e braço direto (paciente 14).

A presença de células muriformes, com ou sem presença de hifas

demáceas, observadas ao exame direto das amostras dos pacientes, é

comum em casos positivos da doença em questão (RIPPON, 1982;

HARADA, 1983; MCGINNIS, 1983). Quanto a identificação das cepas

isoladas (Tabela 1), verificou-se compatibilidade com os resultados de

autores que relatam elevada freqüência de Fonsecaea pedrosoi em casos

de cromoblastomicose (AL DORRY, 1972; CASTRO, 1998; QUEIROZ

TELLES et ai, 1997; SILVA et ai, 1992; SILVA et ai, 1999). Em um estudo

com 71 pacientes apresentando cromoblastomicose no estado do Paraná,

entre 1985 e 1996, 94,3% dos casos o agente identificado foi F. pedrosoi
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(HOOG et ai, 2000). O estudo desse e de outros agentes etiológicos da

cromoblastomicose pode proporcionar um amplo campo para novas

descobertas, uma vez que, até o momento, pouco se sabe sobre eles. Entre

outros aspectos, pesquisas mais profundas possibilitariam maior

esclarecimento quanto a nomenclatura, ainda muito discutida entre autores,

assim como ao desenvolvimento dos mesmos.

Com o advento dos poliênicos e, posteriormente, dos derivados

azóicos, ativos contra fungos, modificou-se o perfil do tratamento das

micoses, até então limitado à aplicação de diversos compostos químicos de

atividade desconhecida. Esses novos medicamentos de elevada

especificidade e de ação imediata possibilitaram ampliar-se a terapia para

uma variedade de micoses, além de se elucidar o prognóstico de muitas

destas infecções que representavam um verdadeiro flagelo para o paciente

(GRAYBILL et ai, 1992; LACAZ et ai, 1991; LACAZ et ai, 1998; ROGERS,

2001; ODDS, 1988).

No entanto, a medida que a utilização desses medicamentos foi se

ampliando, começaram ser observados efeitos indesejáveis em alguns

casos e fracassos em outros. Os fungos invasores, com variações

individuais de espécie, desenvolveram recursos para resistir aos novos

medicamentos. Assim, espécies de Candida e de outros fungos que

inicialmente se mostraram sensíveis aos antifúngicos poliênicos e azóicos,

passaram a resistir a ação dos mesmos e a transmitir esta característica as

gerações sucessivas (MEDOFF et ai, 1980; SPELLER et ai, 1985).
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Pacientes neutropênicos, diabéticos, queimados, transplantados, além

de outros imunocomprometidos, e os recém nascidos, estão predispostos à

aquisição de micoses. Em vista de fatores pouco conhecidos, novos

aspectos dessas infecções têm sido relatados. Micoses antes sensíveis a

ação terapêutica dos antifúngicos deixam de responder a alguns

tratamentos. Em adição, micoses antes raras, tornaram-se mais frequentes e

novos patógenos começaram a ser descritos. (ARMSTRONG, 1993;

GALlAGHER et ai, 1992; GRADON et ai, 1992; HOPFER, 1992; KEISER et

ai, 1992; MEUNIER et ai, 1992; NIELSEN et ai, 1990).

As propostas de associações de antifúngicos entre si ou com outras

substâncias, idealizadas para uma tentativa de melhor eficácia e mais ampla

aplicabilidade em tratamentos, têm surtido efeito em alguns casos, mas

falhado em outros (BARRET et ai, 1992; BENNETI et ai, 1979;

BRAJTBURG, 1982; COSGROVE, 1978; GRAYBILL, 1992; MEUNIER,

1992; MEYER, 1992; MIKAMI et ai, 1992; PETROU et ai, 1991).

A vantagem da quimioterapia associada é a redução da incidência do

surgimento de cepas resistentes durante o tratamento; menor dose e/ou

duração da terapia, em conseqüência, menor risco de toxicidade para o

paciente, sem perda de eficácia clínica; espectro mais amplo de atividade

contra infecções polimicrobianas, e sinergia (PETROU et ai, 1991). Outra

aplicação da terapia combinada diz respeito a minimização de efeitos

colaterias causados por antifúngicos (BODEY, 1966; HOPFER, 1992).

O uso da terapia associada para infecções bacterianas é comum na

prática clínica, principalmente em pacientes imunocomprometidos (PETROU
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et ai, 1991; VAN DER AUWERA, 1992). Em infecções fúngicas, essa

conduta é rara, visto que 0$ estudos relacionados são restritos. A principal

associação descrita é entre AnB e 5-FC, inicialmente referida como sinérgica

(MEOOFF et ai, 1972). A partir de diversos estudos, porém, passou a ser

relatada como aditiva, por diversos autores (BENNETt, 1977; OUPONT et ai,

1979; POLAK, 1980). Por outro lado, um estudo feito em pacientes

imunocomprometidos utilizando associação de fluconazol com 5

fluorocitosina contra meningite, mostrou uma diminuição significativa de

severa dor de cabeça nos pacientes após um mês de tratamento,

comparando-se com a monoterapia (MAYANJA-KIZZA et ai, 1998).

Várias publicações que descrevem sinergia entre drogas antifúngicas

são baseadas em critérios amplos para determinar interações favoráveis

(0008, 1982). No entanto, para considerar a viabilidade do uso de

associações de drogas, cujas interações in vitro são sinérgicas, aditivas e/ou

indiferentes, é necessário saber se a concentração de cada uma das drogas

é passível de ser alcançada no soro, ou no líquido cefalorraquiano, e se o

potencial de toxicidade foi reduzido (GROLL et ai, 2002; 0008, 1982).

Alguns estudos in vitro mostram que as associações podem ser sinérgicas,

mas a concentração de uma ou ambas as drogas é clinicamente inviável

(0008, 1982).

A associação de drogas leva a três resultados possíveis: sinergismo,

antagonismo e indiferença. A associação é considerada sinérgica quando

tem como resultado um efeito claramente benéfico, caracterizado pela

potencialização do efeito esperado de um ou de ambos os antifúngicos
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prescritos, sendo o resultado final maior do que a simples soma dos efeitos

esperados dos componentes da associação. A associação antagônica é

caracterizada quando o efeito é menor do que a soma do efeito de cada um

dos antifúngicos da combinação. Portanto, neste caso, a utilização do

fármaco isolado proporcionaria eficácia maior. Na associação indiferente ou

aditiva os componentes não sofrem interferência; cada fármaco exerce sua

atividade como se estivesse atuando isoladamente (FONSECA, 1991).

Quanto aos métodos utilizados para testes de sensibilidade para

fungos filamentosos, os que utilizam técnicas de diluição em caldo,

recomendadas pelo NCCLS, vêm sendo estudadas de modo mais amplo. A

partir desses estudos, alguns autores sugerem modificações nas condições

do teste incluído no documento M-38A daquela instituição e sua

incorporação a uma nova versão desse documento. De qualquer modo,

ainda não se sabe se os resultados desses testes servem para predizer os

resultados clínicos (ESPINEL-INGROFF et ai, 2000).

No presente trabalho, estudou-se o perfil de sensibilidade de agentes

da cromoblastomicose frente a antifúngicos, isolados e associados, pela

técnica de diluição em ágar (SOARES et ai, 1993; SOARES et ai, 1998).

Embora técnicas de diluição em caldo sejam preconizadas pelo NCCLS

(1992, 1997) para testes com leveduras e fungos filamentosos, as mesmas

não abrangem fungos demáceos. Além disso, a técnica considerada

clássica, macrodiluição em caldo, é bastante trabalhosa e não permite o

estudo concomitante de várias cepas. A microdiluição em caldo foi avaliada

por Rex (1993) como capaz de proporcionar resultados duvidosos e de difícil
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leitura. A técnica de diluição em ágar, preferida por outros autores (SILVA,

1992; SOARES et aI, 1993; SOARES et aI, 1998; YOSHIDA et aI, 1997),

favorece a execução do teste com um número elevado de cepas, é de fácil

leitura e proporciona aeração para o fungo, com risco relativamente menor

de desidratação do meio quando se requer incubação acima de 72 horas.

Essa técnica é considerada, por alguns autores, como a mais apropriada

para fungos demáceos (BEDOUT et ai, 1997; CERMENO-VIVAS et aI; 1997;

CORRADO et ai, 1982; MCGINNIS et ai, 1998; MCGINNIS et aI, 1998;

RESENDE et aI, 1997).

Com base em constantes estudos desenvolvidos em nosso

laboratório e nos fatores acima referidos, optou-se pela técnica de diluição

em ágar para o desenvolvimento deste trabalho. Os resultados obtidos para

a curva de crescimento, foram compatíveis com os relatados em estudo

anterior (ANDRADE, 1999). Nestas condições, a idade dos cultivos para a

preparação do inóculo foi de 14 dias (a 30°C), visto que incluia um número

de células vegetativas e germinativas proporcionais. O meio, yeast nitrogen

base (YNB) foi o meio selecionado para o uso no teste devido a sua

composição química conhecida, adequada para o desenvolvimento dos

fungos (SHADOMY ET AL, 1991). Resultados similares aos do presente

trabalho foram obtidos por Corrado (1982), que também realizou teste de

sensibilidade em meio YNB para AnB e 5-FC, entre outros antifúngicos.

Segundo esse autor é necessário identificar o gênero e a espécie do fungo,

cuja sensibilidade a drogas está sendo determinada (CORRADO, 1982).

Essa conclusão também foi alcançada em outro estudo de interações
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resultantes de associação da AnB e azóicos contra Candida albicans e C.

tropicalis (CURY, 1994).

No presente trabalho, os resultados obtidos para a cepa controle com

a técnica de diluição em ágar foram compatíveis com os relatados por outros

autores que empregaram técnicas consideradas de referência (PFALLER et

ai, 1995; REX et ai, 1996), o que deu confiabilidade aos testes realizados.

Primeiramente, verificou-se o perfil de sensibilidade das amostras aos

antifúngicos isoladamente. Os resultados obtidos destacaram a elevada

resistência das mesmas a AnB, de tal modo que, em concentrações

~2,OJlg/ml, esse poliênico não demostrou atividade fungistática frente a 77%

dos isolados e não foi fungicida para 95% deles. Embora considerada rara, a

ocorrência de resistência a AnB já foi descrita em algumas leveduras

(SANGLARD et ai, 1995; HE et ai, 1994) e em bolores (MCGINNIS, 1998;

MOORE; 2000). Essa resistência pode estar associada a diversos fatores,

incluindo a ausência da molécula alvo da AnB na célula fúngica. Alguns

autores consideram que nem todos os fungos apresentam ergosterol na

membrana celular (GOMES, 1992), o que impediria o principal mecanismo

de ação da AnB. Outro componente que pode estar envolvido na resistência

é a melanina (ALVIANO, 1991), um pigmento, antioxidande natural, presente

na parede fúngica que protege a célula contra a ação de espécies reativas

de oxigênio e outros fatores (SCHNITZLER et ai, 1999; WALSH et ai, 2000;

WHERLER et ai, 1988). Esse componente pode ter ação oxidante para a

anfotericina B proporcionando a desnaturação da mesma. Recentemente,

alguns autores descreverem duas cepas de Candida albicans resistentes ao
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f1uconazol e a anfotericina B que apresentavam uma alteração em sítio de

ação diferente do ergosterol, ou seja, uma mutação na síntese de 14 alfa

metilergosterol, (FRANZ et ai, 1998). Além disso, vários estudos descrevem

um aumento na freqüência de cepas de Candida spp resistentes a

anfotericina B (CANUTO; RODERO, 2002; COLLlN et ai, 1999, WALMSLEY,

2001).

Estudos relacionados à secreção enzimática, divisão celular e funções

metabólicas estão sendo reavaliados e comparados entre diferentes agentes

etiológicos (LOFTSSON; BREWSTER, 1996)

Uma vez que os fatores de virulência dos fungos estão relacionados a

patogenicidade dos mesmos (HOOG, 2000), aqueles reconhecidamente

associados à virulência, como a aderência e a produção de exoenzimas, e o

de descrição mais recente, a melanina (LOFTSSON; BREWSTER, 1996),

representam novos desafios para a terapia antifúngica.

Embora alguns desses fatores possam ter interferido na ação da AnB,

quando isolada, contra a maioria das cepas em estudo, os mecanismos

relacionados a potencialização desse poliênico, quando associado,

requerem estudos mais amplos para sua compreensão. Avanços da biologia

molecular, incluindo a avaliação seqüencial do genoma, podem fornecer

novas informações sobre sítios de ação e permitir importantes descobertas

para a terapia antifúngica (WALSH et ai, 2000).

O itraconazol tem demonstrado ser uma droga de escolha importante

para substituir a anfotericina B, principalmente em pacientes que

apresentam neutropenia, infecções por Aspergillus spp ou por fungos
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demáceos, ou em casos de falha no tratamento de cromoblastomicose com

AnB (MCGINNIS, 1983; WHEELER et ai, 1987).

A complexidade para se determinar as cepas como sensíveis ou

resistentes ao itraconazol torna os achados bastante divergentes (PFALLER

et ai, 2000; SZEKELY et ai, 1999). Segundo o artigo de revisão realizada por

Odds, (1988), consideram-se cepas com reduzida sensibilidade, aquelas

comparadas a outras de uma mesma espécie, avaliadas em uma mesma

técnica e no mesmo laboratório. Esse conceito pode ser aplicado neste

estudo.

No presente trabalho, os valores de CIMs desse fármaco foram

similares aos observados por outros autores (ANDRADE, 1999; BEDOUT et

ai, 1997; MCGINNIS et ai, 1998). Em concentrações ~O,5Jlg/ml, o itraconazol

foi fungistático para todos os isolados. Entretanto, não exerceu ação

fungicida contra cerca de 75% deles, um achado similar ao de Andrade

(1999).

Na literatura pesquisada, são raros os relatos de resistência a esse

azo!. Esta pode estar relacionada a componentes celulares, que podem

variar de cepa para cepa. Artigos de revisão referem a ocorrência de

resistência de leveduras ao itraconazol (ESPINEL-INGROFF, 1997;

VANDER BOSSCHE et ai, 1998), e um trabalho mostrou que esse azol in

vitro apresentava forte atividade contra Candida spp (GROLL , 2001), porém

clinicamente isto não ocorreu. O itraconazol tem sido utilizado no tratamento

da cromoblastomicose e embora para alguns pacientes tenha sido

observada melhora clínica, as recidivas têm sido freqüentes (BONIFAZ et
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al,1997; BOPP, 1976; CASTRO, 1992; DE CLEQCQ et ai, 1985; ESTERRE

et ai, 1997; KULLAVANIJAYA et ai, 1995; LOPES et ai, 1979; QUEIROZ

TELLES et ai, 1992; LOPES et ai, 1992; YU, 1995).

Frente as cepas em estudo, as associações entre itraconazol e AnB

resultaram em interações sinérgicas, indiferentes ou antagônicas, sendo que

43,5 % foram caracterizadas por interações indiferentes.

Outros estudos de interação AnB-itraconazol, mas contra uma

variedade de fungos, mostraram, in vivo e in vitro, a ocorrência também de

antagonismo e indiferença (SUGAR, 1995). Segundo Sugar (1995), é

possível que o itraconazol induza a depleção do ergosterol na parede celular

fúngica, teoricamente reduzindo a viabilidade dos sítios de ação da AnB. Isto

possibilitaria a diminuição na probabilidade de atividades sinérgicas e, em

casos mais severos, resultaria no antagonismo da atividade da AnB.

Esses eventos não explicam, porém, os resultados obtidos no

presente trabalho. Neste caso, a associação foi altamente eficaz na

potencialização da AnB, mas não do azo!. As interações observadas podem

ser explicadas com base nas pequenas variações de concentração sofridas

pelo itraconazol quando associado ao poliênico. Comparadas as do azol

isolado, as CIMs ou as CFMs da droga combinada praticamente não

sofreram modificações. Frente a uma mesma cepa, diferenças de até quatro

vezes nos valores dessas concentrações podem ser esperadas em repetidas

provas de sensibilidade que utilizam técnicas de diluição seriada e não

invalidam esses testes (OOOS, 1982). Também há controvérsias quando a

interação itraconazol e anfotericina B. Scheven e Schewegler, 1995,
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sugerem que azois Iipofílicos, como o itraconazol, antagonizam a ação da

anfotericina B, mas os azois hidrofílicos, como o f1uconazol, não produzem

esse efeito. Esses autores consideram que o antagonismo ocorre devido ao

acúmulo de componentes lipofílicos na membrana fúngica (SCHEVENS,

2000). Experimentos in vivo com candidíase e aspergilose confirmam

antagonismo nesta interação (SUGGAR, 1998; STEVENS et ai, 2000).

A terbinafina, um antifúngico da classe das alilaminas, foi ativa em

concentrações ~1 ,5J.lg/ml, inibindo o crescimento de 100% dos isolados.

Esse resultado é compatível com o obtido por outros autores (MCGINNIS et

ai, 1998). Entretanto, sua ação fungicida ocorreu contra menor número de

isolados, alcançando cerca de 84,5% dos mesmos. Mesmo assim, esse

antifúngico mostra boas perspectivas para o tratamento da

cromoblastomicose, uma observação compatível com os achados de outros

autores (ESTERRE et ai, 1996b). Esterre et ai (1996a), estudando pacientes

com cromoblastomicose causada por Fonsecaea pedrosoi ou por C. carrionii

em Madagáscar, conseguiram bons resultados a partir da administração de

terbinafina. Além disso, acredita-se que os fungos filamentosos sejam mais

sensíveis a terbinafina do que as leveduras (RYDER, 1992). Alguns dos

pacientes incluídos no presente trabalho começaram a receber terbinafina

para tratamento da cromoblastomicose. Entretanto, os resultados desse

procedimento ainda não se encontraram disponíveis, mas sabe-se que para

alguns pacientes a ocorrência de intolerância gástrica levou à suspensão da

droga. Além disso, o alto custo do tratamento é outro fator a ser considerado

para uso em ampla escala.
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Na literatura encontram-se resultados considerados satisfatórios com

o uso da associação de terbinafina com AnB e/ou triazóis contra Candida

albicans (BARCHIE8I, 1998; RYDER et ai, 1998). Verificou-se que a

interação entre AnB e terbinafina nas primeiras 24 horas foi sinérgica,

passando a indiferente após esses período (BARCHIE8I, 1998). No presente

trabalho, essa associação demonstrou resultados similares aos obtidos para

a associação AnB-itraconazol, mostrando que a monoterapia com o azol ou

com a alilamina poderia ser mais indicada que as referidas combinações.

Um estudo recente no tratamento de cromoblastomicose, causada por

Fonsecaea pedrosoi, realizado no Brasil, sugere um tratamento alternando o

uso de itraconazol e da terbinafina por semanas. Como o itraconazol

apresenta meia vida no plasma de aproximadamente 21,5 horas e a

terbinafina apresenta eliminação bifásica com meia vida de 22 e 90 horas,

haveria uma ação continuada de droga na lesão cutânea de

cromoblastomicose . Outros estudos utilizando o itraconazol e terbinafina

associados obtiveram efeito de sinergismo frente a Candida albicans

(BARCHIE81, 1997), Aspergillus fumigafus (OAKLEY et ai, 1997) ou a

isolados de Scedosporium prolificans (MELETIADI8, 2000).

A associação entre terbinafina e itraconazol representa uma

combinação de diferentes classes químicas de antifúngicos com diferentes

alvos na célula do microrganismo. Exemplo clássico de interação sinérgica

entre dois antibacterianos de diferentes ações é a associação entre

trimetropim e sulfonamidas; cada antibacteriano exerce individualmente sua

atividade em pontos seqüênciais no metabolismo do folato. As alilaminas e
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os triazóis inibem a biossíntese do ergosterol bloqueando diferentes vias. Os

triazóis inibem o citocromo P-450 através da enzima lanosterol 14- alfa

demetilase e a terbinafina pela enzima esqualeno epoxidase. A terbinafina,

além de causar a deficiência de ergosterol, produz um acúmulo intracelular

de esqualeno, o que danifica a membrana celular fúngica. Com base nesses

conhecimentos, seria altamente indicada a realização de pesquisas com a

combinação desses antifúngicos contra fungos demáceos.

O cetoconazol também apresentou resultados satisfatórios, inibindo o

crescimento dos isolados em estudo em concentrações ~ 8J.Lg/ml. Entretanto,

foi incapaz de exercer ação fungicida contra 43,5% das cepas nessas

concentrações.

Embora recomendado principalmente para o tratamento de

leveduroses, alguns autores obtiveram bons resultados em estudos com o

cetoconazol contra fungos filamentosos (CORRADO, 1982) e mesmo no

tratamento da paracoccidioidomicose (HAHN; HAMDAM, 2000) e da

cromoblastomicose (CUCE, 1980). No entanto, são poucos os relatos sobre

o uso desse azol em micoses subcutâneas. Este fato se deve a necessidade

de um tratamento prolongado para essas infecções, uma condição que

submeteria o paciente aos importantes efeitos colaterais da droga. O

cetoconazol pode causar hepatotoxicidade, entre outras anomalias, e seu

uso deve ser limitado.

Quanto a associação entre AnB e cetoconazol, alguns autores

acreditam que o poliênico antagonize a atividade antifúngica do azol

(GUPTA, 1994a). Essa ação foi observada apenas em alguns casos no



121

presente trabalho, onde, frente a maioria dos isolados, houve interação

indiferente entre esses antifúngicos. Mesmo assim, uma análise mais

minuciosa dos resultados obtidos mostra que ocorreram variações nas CIMs

e CFMs de ambos antifúngicos, similares às observadas nas combinações

da AnB com o itraconazol ou com a terbinafina.

A 5-f1uorocitosina foi amplamente utilizada no tratamento de

candidíases e algumas micoses sistêmicas, mas o grande número de relatos

de casos de resistência tornou desaconselhável a monoterapia com essa

droga (CUENCA-ESTRELLA et ai, 2001; KANTARCIOGLUN; YUCEL, 2002).

No entanto, foram relatados resultados promissores com o uso de

associações entre AnB e 5- FC, sobretudo no tratamento da criptococose.

No presente trabalho, porém, essa associação não foi eficaz na

potencialização das drogas frente a maioria dos isolados. Embora tenham

ocorrido interações sinérgicas e indiferentes, essas nem sempre foram

obtidas em concentrações das drogas passíveis de serem alcançadas no

soro.

o f1uconazol representa, sem dúvida, um marco no tratamento das

infecções causadas por leveduras, sobretudo em pacientes

imunocomprometidos (FRANZ et ai, 1998; GUNSILlUS, 2001). Seu extenso

uso, porém, tem mostrado resultados pouco satisfatórios, como a indução de

resistência clínica e celular (L1EBOWITZ et ai, 2001; LOPEZ et ai, 2001;

MIYAZAKI et ai; 1998; OROZCO, et ai 1998). Também tem sido descrita a

ocorrência de resistência intrínsica ao f1uconazol, não só em leveduras

(GUNSILlUS et ai, 2001; MOOON, 1999; L1EBOWITZ et ai, 2001;
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KOVACICOVA et ai; 2001), mas principalmente em fungos filamentosos

(DIAZ et ai, 1992). Resultados compatíveis com esses últimos achados

foram obtidos no presente trabalho, verificando-se que em concentrações ~

8,Ofl9/ml o f1uconazol foi fungistático somente para duas das 39 amostras

estudadas. Sua associação à AnB foi pouco eficaz na potencialização das

drogas em concentrações passíveis de serem alcançadas no soro, embora

contra a maioria dos isolados a interação entre as drogas tenha sido

indiferente.

Alguns autores consideram que o f1uconazol tem efeito satisfatório

quando associado a doses baixas de AnB, porque, nessas condições, não

se verifica antagonismo entre essas drogas (SUGAR et ai, 1995; SANATI et

ai, 1997). Ao contrário, outro estudo realizado com modelos murinos com

candidíase, o antagonismo foi observado quando se utilizou o f1uconazol e a

AnB associados (LOUIE et ai, 1990). Embora vários experimentos com

modelos animais continuem sendo estudados nas interações de drogas ou

no uso seqüencial das mesmas para tratamento de micoses invasivas, as

tentativas de padronização do modelo experimental tem mostrado uma

variedade de resultados conflitantes (STEVENS et ai, 2000).

A griseofulvina, um antifúngico considerado eficaz no tratamento de

dermatofitoses tem sido pouco estudada como droga de primeira linha ou

alternativa no tratamento de outras micoses. Frente as cepas em estudo,

esse antifúngico, isolado ou associado a AnB, foi menos eficaz do que o

itraconazol ou a terbinafina.
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A eficácia de um tratamento está simultaneamente ligada as

condições físicas e imunológicas dos pacientes, ao tipo de infecção, grupo

de risco e na escolha do tratamento a ser administrado (CASTRO, 1998). O

quadro 1 mostra que na maioria dos pacientes com acompanhamento

clínico e micológico, a doença se manifestou entre a 3a e 4a décadas de

vida. Não se sabe se este fato estaria relacionado à inoculação tardia do

agente, decorrente do exercício das atividades ocupacionais rurais na vida

adulta, ou se a inoculação seria precoce e o tempo de desenvolvimento da

doença longo. A raridade de casos de cromoblastomicose em crianças e

adolescentes, que desde a mais tenra idade se acidentam em contato com o

solo ou plantas reforça a segunda hipótese. Entre esses sete pacientes, a

principal ocupação relacionava-se à agricultura, com exceção de dois do

sexo feminino. As duas donas de casa informaram que, por morarem no

interior, com freqüência realizavam serviços em contato com plantas, solo e

animais. Como na maioria das séries de casos estudados na América Latina

(BONIFAZ et ai, 1997), houve predomínio da doença em indivíduos do sexo

masculino

Muitos pacientes apresentavam outras doenças não relacionadas à

cromoblastomicose, como hipertensão arterial, diabetes, cardiopatias. O

paciente número 5 implantou um marcapasso após sete meses de

tratamento e o número 2 apresentava com freqüência, infecções bacterianas

associadas as lesões da micose.

A modalidade terapêutica utilizada para tratamento da

cromoblastomicose nos pacientes com amostras sequenciais consistiu no
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uso oral de itraconazol associado ou não a criocirurgia ou a terbinafina.

Entretanto, os aspectos clínicos das lesões expressaram a dificuldade de se

tratar a doença (Quadro 2), um achado compatível com o de outros autores

(BOLZINGER et ai, 1991; CASTRO, 1998). Os critérios utilizados para definir

se um paciente está curado ou não são bastante conflitantes, e podem

envolver aspectos imunológicos (CASTRO, 1998). Também abrangem

problemas como dificuldade para obter amostra significativa, necessidade de

tratamento e acompanhamento prolongados e a refratariedade da doença

aos mais variados métodos terapêuticos, sendo pouco freqüente a cura total.

Alguns autores preconizam que a palavra cura em cromoblastomicose possa

ser aplicada após cinco anos do término do tratamento, sem que ocorram

recaídas (BOLZINGER et ai, 1991). Castro (1988) admite que o período de

três anos de acompanhamento seja suficiente para considerar um paciente

curado (CASTRO, 1998). Em nosso estudo, mesmo o paciente número 2

com maior tempo de tratamento, em torno de quatro anos não pode ser

considerado curado, em vista da doença recidivante.

Em concentraçõess 0,25JJg/ml, o itraconazol foi fungiático para

todas as amostras dos pacientes sob acompanhamento e fungicida apenas

para as recuperadas dos pacientes 6 e 7 (Tabela 10). Com base nos perfis

de sensibilidade estabelecidos, pode-se considerar que esses isolados

foram sensíveis ao itraconazol, respondendo a CIM~ 0,5 JJg/ml do azol.

Entretanto, confrontando-se os valores de CIMs para cada cepa com o

aspecto clínico da lesão na data da coleta (Tabela 10 e Quadro 2), verifica

se que, de modo geral, a CIM =0,25 JJg/ml, sempre representou piora do
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quadro clínico, enquanto que as CIMs de 0,06 a O,12pg/ml refletiram uma

melhora ou estabilização do quadro clínico, mas não cura da doença.

Nessas condições, é possível inferir que, embora o pico sérico do itraconazol

seja de O,5~g/ml, a concentr~o máxima na lesão deve alcançar cerca de

O, 125 ~g/ml nos pacientes que apresentam melhora áhica. Assim, o ponto

de corte para se considerar uma cepa como sensível ao itraconazol

corresponderia, possivelmente, a CIMs do azol < 0,06 ~g/ml, com boas

perspectivas de cura clínica e micológica. Além disso, a sensibilidade de um

isolado a CIM = 0,25 ~g/ml (ou maior) do azol poderia refletir resistência

inata ou adquirida da amostra em questão ao itraconazol.

Aquisição de resistência foi descrita por Andrade et ai (2003) em

cepas seqüenciais recuperadas de pacientes tratados com itraconazol, as

quais responderam a CIMs mais elevadas desse azol do que as inicialmente

isoladas. Esses autores também observaram correlação entre esses

resultados e a ausência de resposta a terapia ministrada.

Pelo exposto, consideramos que este estudo deve ser ampliado,

incluindo o acompanhamento de pacientes até comprovação de cura clínica

e micológica após terapia com itraconazol ou outro recurso terapêutico.

Pesquisas adicionais com cetoconazol e principalmente com

terbinafina também poderiam contribuir para o tratamento da

cromoblastomicose. Ambos foram fungistáticos para as amostras

seqüenciais em concentrações passiveis de serem alcançadas no soro e,

nessas concentrações, a terbinafina foi também fungicida para a maioria dos

isolados em estudo. Além disso, em vista da importância atualmente
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atribuída ao estudo de terapia combinada (STEVENS et ai, 2000) e dos

resultados obtidos no presente trabalho, a reavaliação das associações

entre a AnB e outros antifúngicos, assim como o estudo de outras

combinações, poderiam fornecer resultados mais promissores incluindo-se

nos testes concentrações mais baixas desses fármacos.
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CONCLUSÃO
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Em relacão às amostras:

• A identificação dos isolados mostrou a elevada freqüência de

Fonsecaea pedrosoi em casos de cromoblastomicose, em nosso

meio.

Em relação à técnica utilizada:

• A técnica de diluição em ágar apresentou condições favoráveis e

reprodutividade para execução dos testes de sensibilidade com os

agentes da cromoblastomicose. Favoreceu a avaliação de um número

elevado de cepas, foi de fácil leitura e proporcionou boa aeração para

o crescimento do fungo.

Em relação aos perfis de sensibilidade:

• Comprovou-se que a associação entre AnB e outro antifúngico pode

resultar na potencialização de uma ou ambas as drogas frente a

fungos demáceos. Isoladamente, a AnB não mostrou atividade

antifúngica frente a maioria dos isolados.

• De modo geral, o itraconazol foi fungistático, mas não fungicida para

os isolados. Sua associação a AnB mostrou interações aditivas ou

indiferentes frente a maioria das cepas.

• As 39 amostras estudadas foram sensíveis a terbinafina nos testes

de CIM e 84,5% foram sensíveis nos testes de CFM, mostrando boas

perspectivas para o tratamento da cromoblastomicose. A associação
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com AnB demonstrou resultados satisfatórios, mas que requerem

estudos mais amplos.

• Todas as amostras foram sensíveis a ação fungistática do

cetoconazol. Este foi incapaz de exercer ação fungicida contra 43,5%

das amostras, e sua associação com a AnB mostrou resultados

similares aos obtidos para AnB combinada ao itraconazol ou a

terbinafina.

• A associação de AnB e 5-FC não foi eficaz na potencialização das

drogas frente à maioria dos isolados.

• Todas as amostras foram resistentes a griseofulvina. E somente uma

cepa respondeu ao f1uconazol. A associação desses fármacos com a

AnB mostrou resultados menos satisfatórios que os obtidos nas

associações do poliênico com a terbinafina ou com o itraconazol.

Em relação às amostras seqüenciais:

• Com base nas CIMs do itraconazol e nos aspectos clínicos das

lesões foi possível evidenciar um ponto de corte para esse antifúngico

em casos de cromoblastomicose.

• Dependendo da droga associada a AnB e da cepa em estudo, foram

obtidos alguns resultados satisfatórios para a execução de estudos

mais amplos como as associações entre anfotericina B com

itraconazol e a terbinafina
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