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isolados do presente estudo. 
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Tabela 5 Correlação de Spearman dos fatores de virulência avaliados entre todos os 

isolados de C. albicans em relação a todos isolados de CNCA. 
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RESUMO 

 

Leveduras do gênero Candida são uma das causas mais comuns de infecções de corrente 

sanguínea, afetando principalmente pacientes imunocomprometidos. Neste contexto, os objetivos 

deste estudo foram identificar leveduras obtidas a partir de hemoculturas de pacientes com 

candidemia, atendidas em hospitais terciários na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Além disso, avaliamos alguns dos principais fatores de virulência de Candida spp., incluindo a 

capacidade de aderir a 150 células epiteliais bucais humana (CEBHs) de doadores saudáveis, 

formação de biofilme em placas de poliestireno, quantificado pela metodologia do cristal violeta, 

atividade de proteinase pela detecção da densidade óptica dos produtos solúveis em TCA, atividade 

de hemolisina e fosfolipase através da detecção de halo de precipitação ao redor das colônias. 

Foram analisados 70 isolados de Candida spp. obtidos a partir de culturas de sangue entre março de 

2011 e março de 2015. As espécies de Candida isoladas foram identificadas a saber: Candida 

albicans (24), as espécies do complexo Candida parapsilosis (18), Candida tropicalis (18), 

Candida glabrata (7) e um único isolado de cada das espécies: Candida lusitaniae, C. krusei e 

Candida ciferrii. A maioria dos isolados do complexo analisados pertenciam a espécie C. 

parapsilosis stricto sensu (8; 44,44%), seguida por C. orthopsilosis (7; 38,9%) e apenas três 

isolados (3; 16,66%) pertenciam a espécie C. metapsilosis. As diferentes espécies de Candida 

demonstraram peculiaridades em termos de expressão dos fatores de virulência avaliados in vitro. 

Os isolados de C. albicans foram mais aderentes às CEBH que a demais espécies de Candida 

avaliadas. Os isolados de C tropicalis foram considerados fortes produtores de biofilme. Quanto a 

atividade de proteinase, não se verificaram diferenças significativas entre as espécies avaliadas, 

embora destacamos os isolados de C. metapsilosis que não apresentaram atividade enzimática. As 

cepas pertencentes ao complexo C. parapsilosis foram capazes de produzir hemolisinas, enquanto 

os isolados de C. glabrata também apresentaram atividade hemolítica e produção de fosfolipase. 

Por conseguinte, espécies de Candida não-Candida albicans (CNCA) também são capazes de 

produzir fatores de virulência, que desempenham um papel importante nas infecções de corrente 

sanguínea causada por estas leveduras. Destacamos ainda que a prevalência de cepas de CNCA foi 

maior do que C. albicans e também o possível primeiro relato de caso de candidemia devido a C. 

ciferrii descrito na América Latina. 

 

Palavras-chave: Candida spp. Epidemiologia, fatores de virulência, infecção de corrente 

sanquinea.



 
 

ABSTRACT 

 

Yeasts of the Candida genus are one of the most common causes of bloodstream infections, 

mainly affecting immunocompromised patients. In this context, the objectives of this study were to 

identify yeasts obtained from blood cultures of patients with candidemia attended at tertiary 

hospitals in Natal city, Rio Grande do Norte State, Brazil. In addition, we evaluated some of the 

major virulence factors of Candida spp., including the ability to adhere to 150 human buccal 

epithelial cells (HBEC) from healthy donors, biofilm formation on polystyrene microtiter plates 

quantified with cristal violet methodology, evaluation of proteinase activity with de detection of 

optical density of soluble products in TCA. Hemolytic and phospholipase activity was performed by 

measuring precipitation halos formed around the colony.  We analyzed 70 isolates of Candida spp. 

obtained from blood cultures between March 2011 and March 2015. The Candida species isolated 

were identified as follows: Candida albicans (24), the Candida parapsilosis species complex (18), 

Candida tropicalis (18), Candida glabrata (7) and a single isolate each of Candida lusitaniae, C. 

krusei and Candida ciferrii. Most of the isolates belonging to the complex were C. parapsilosis 

stricto sensu (8; 44.44%), followed by C. orthopsilosis (7; 38,9%) and only tree isolates (3; 

16.66%) were C. metapsilosis Candida species showed different peculiarities in terms of expression 

of virulence factors evaluated in vitro.  C. albicans strains were more adherent to HBEC than all the 

other Candida species.  C. tropicalis strains were considered strong biofilm producers. Regarding 

proteinase activity, we could not verify any positive correlation, but C. metapsilosis did not show 

any enzymatic activity. Strains belonging to the C. parapsilosis species complex were able to 

produce hemolysins, while C. glabrata was also able to lyse erythrocytes and to produce 

phospholipase.  Therefore, Non-Candida albicans Candida (NCAC) species are also able to 

produce the virulence factors which play an important role in bloodstream infectious caused by 

these yeasts. We also found that the prevalence of NCAC strains was higher than C. albicans and 

also the possible first case report of candidemia due to C. ciferrii described in Latin America.  

 

 Key Words:   Candida spp. Epidemiology, Virulence Factors, Bloodstream Infection
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Candida é composto por leveduras que podem fazer parte da microbiota humana 

normal das superfícies da pele e de mucosas, tais como a vagina, cavidade oral e do trato 

gastrointestinal. Estes micro-organismos podem se tornar patogênicos em condições específicas, 

como o comprometimento do sistema imune do hospedeiro e danos das barreiras anatômicas, 

causando doenças que variam desde infecções superficiais até infecções sistêmicas graves, 

denominadas de candidemia, geralmente associada a pacientes em estados críticos, com doenças 

degenerativas ou neoplásicas (MAVOR, THEWES, HUBE, 2005; ODDS, 1994a).  Infecções 

fúngicas causadas por Candida spp. têm sido relatadas nos últimos anos, causadas principalmente 

por pacientes imunocomprometidos ou hospitalizados, devido ao seu caráter oportunista (SARDI et 

al., 2013).  

Candidemia é a infecção da corrente sanguínea causada por Candida spp, cuja ocorrência 

em hospitais terciários tem aumentado significativamente nas últimas décadas, representando 

aproximadamente 80% das infecções fúngicas hospitalares (COLOMBO et al., 2006). Alguns 

fatores de risco, tais como o emprego de antibióticos de largo espectro e quimioterapia citotóxica, 

bem como o uso de cateter venoso central e nutrição parenteral, contribuem para o estabelecimento 

de infecção invasiva por Candida spp. (DAN, POCH, LVIN, 2002). Além disso, a colonização 

prévia da pele e mucosas é um passo fundamental para a patogênese da candidíase invasiva 

(COLOMBO et al., 2006). 

Apesar de Candida albicans ser o agente mais prevalente de candidemia, a epidemiologia da 

candidíase mudou nos últimos anos e o isolamento de espécies de Candida não-Candida albicans 

(CNCA) tem sido constantemente reportado em literatura (GUINEA et al., 2014).  Em alguns 

estudos epidemiológicos realizados no Brasil, as leveduras pertencentes as espécies do complexo 

Candida parapsilosis e Candida tropicalis são as mais frequentes espécies de CNCA isoladas a 

partir de hemoculturas (ORTEGA et al., 2011; HINRICHSEN et al., 2008; MEDRANO et al., 2006; 

NUCCI et al., 2013). Em nosso país, a frequência de isolamento de Candida glabrata de 

candidemia ainda é muito baixa (NUCCI et al., 2013), corroborando com um estudo recentemente 

publicado em uma casuística do Sul de Espanha (GUINEA et al., 2014).  Estes achados são 

controversos ao que ocorre na América do Norte e a maioria dos países do Norte da Europa, onde 

esta é a segunda espécie de Candida mais frequentemente isolada de candidemia, após C. albicans, 

provavelmente relacionado ao uso profilático de fluconazol que pode ocasionar o surgimento de 
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resistência a antifúngicos azólicos. Nestes países, um baixo número de casos de candidemia 

causadas por espécies do complexo C. parapsilosis tem sido relatado (GUINEA et al., 2014; 

DELALOYIE, CALANDRA, 2014; NIETO, TELLARIA, CISTERNA, 2015). Uma tendência 

semelhante ao alto isolamento de C. glabrata foi reportada em um recente estudo epidemiológico 

realizado na Ásia, em um hospital terciário do norte da China, onde esta é a segunda espécie no 

“ranking” de candidemia. No entanto, baixas taxas de isolamento de espécies do complexo C. 

parapsilosis e C. tropicalis foram relatadas (DING et al., 2015). 

Torna-se de alta relevância identificar com acurácia as diferentes espécies de Candida, uma 

vez que estas possuem peculiaridades em termos de suscetibilidade aos antifúngicos e história 

natural. Por exemplo, Candida krusei apresenta resistência intrínseca ao fluconazol, enquanto C. 

glabrata pode desenvolver uma redução na susceptibilidade frente a compostos antifúngicos 

azólicos. C. parapsilosis e Candida guilliermondii foram recentemente associadas a concentrações 

inibitórias mínimas (CIM) elevadas para equinocandinas (DELALOYIE, CALANDRA, 2014; 

ATKINSON, LEWIS, KONTOYIANNIS, 2008), enquanto que Candida lusitaniae pode ser 

resistente à anfotericina B (ARENDRUP, 2010; ATKINSON, LEWIS, KONTOYIANNIS, 2008). 

A patogenicidade de Candida spp. é atribuída a um conjunto de fatores de virulência, 

incluindo a capacidade de aderir às células epiteliais bucais humanas (CEBH) e células endoteliais, 

a transição levedura-hifa (morfogênese), a produção de enzimas hidrolíticas extracelulares 

(proteinases, hemolisinas e fosfolipases), a formação de biofilme e também a capacidade de evadir 

ao ataque das células do sistema imunológico (CALDERONE, FONZI, 2001; HASAN et al., 2009; 

ODDS, 1994b; RAMAGE et al., 2002). 

A adesão de Candida spp. às células do hospedeiro é um importante passo tanto para a 

colonização e manutenção destes micro-organismos nas superfícies mucosas, quanto para o 

estabelecimento da infecção (ODDS, 1994b; RAMAGE et al., 2001), além de ser o primeiro passo 

para a formação de biofilmes (HASAN et al., 2009). Os biofilmes são estruturas complexas de 

micro-organismos aderidos à uma superfície biótica ou abiótica, embebidas em uma matriz de 

substância exopolimérica (EPS; RAMAGE et al., 2001).  Estas estruturas apresentam um 

importante papel no estabelecimento de infecção, pois as células sésseis de Candida que compõem 

o biofilme são altamente resistentes às drogas antifúngicas, além de estarem protegidas da ação de 

células do sistema imunológico, contribuindo para as altas taxas de mortalidade, especialmente em 

pacientes em estados graves e imunodeprimidos (HASAN et al., 2009; PANNANUSORN, 

FERNADEZ, ROMLING, 2013). 
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A produção de enzimas hidrolíticas desempenha um papel central no processo infeccioso das 

espécies de Candida uma vez que a secreção de proteinases e fosfolipases têm sido considerada 

importante atributo de virulência por estas leveduras, tendo em vista que as proteínas e 

fosfolípideos representam os principais constituintes químicos da membrana da célula hospedeira 

(SILVA et al., 2012). Por conseguinte, estas enzimas possibilitam a obtenção de nutrientes, bem 

como facilitam a adesão, penetração e invasão dos tecidos do hospedeiro (TREVIÑO-RANGEL et 

al., 2014; ATALAY et al.,2015). Outro grupo importante de enzimas na patogenicidade de Candida 

spp. são as hemolisinas, que liberam a hemoglobina dos eritrócitos do hospedeiro para posterior uso 

como uma fonte nutriente de ferro pelos micro-organismos (TSANG et al., 2007; CHIN et al., 

2013). 

Devido ao grande impacto das infecções de corrente sanguínea (ICS) na população de 

pacientes imunocomprometidos, a investigação do perfil de distribuição das espécies de Candida, 

bem como o conhecimento dos fatores de virulência destas espécies são de fundamental 

importância para um prognóstico favorável, escolha de tratamento específico, além de auxiliar no 

planejamento de estratégias para redução do número de casos de ICS por Candida spp. Por 

conseguinte, este estudo objetivou avaliar a prevalência de Candida spp. oriundas de pacientes com 

candidemia, internados em 2 importantes hospitais terciários pertencentes à cidade de Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil, bem como avaliar a expressão de fatores de virulência in vitro, 

contribuindo para o entendimento da história natural das diferentes espécies patogênicas que 

compõem o gênero Candida. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Biologia do gênero Candida 

 

O gênero Candida contém mais de 150 espécies (CALDERONE, 2002). Contudo, apenas 

uma minoria, aproximadamente 20 espécies (NG et al., 2015) têm sido implicadas em infecções em 

humanos, o que pode ser atribuído ao fato de que aproximadamente 65% destas serem incapazes de 

crescer à temperatura de 37°C, impedindo-as de serem agentes patogênicos bem sucedidos ou 

mesmo comensais de seres humanos (SILVA et al., 2012). 

Destacam-se como espécies de Candida de interesse médico: C. albicans, o complexo C. 

parapsilosis, C. tropicalis, o complexo C. glabrata, C. krusei, C. guilliermondii e C. lusitaniae. 

Entretanto, espécies emergentes como, C. kefyr, o complexo Candida rugosa, C. lusitaniae, C. 

famata, C. norvegensis, C. inconspicua, dentre outras, antes consideradas raras tem sido cada vez 

mais isoladas (COLOMBO & GUIMARÃES, 2003; COLOMBO et al., 2013; CHAVES et al; 

2013). 

Macroscopicamente as colônias de Candida apresentam-se em Ágar Sabouraud Dextrose 

(ASD), de cor creme e, a depender da espécie, a textura da colônia pode ser lisa, brilhante ou seca, 

ou ainda rugosa e sem brilho. Quanto à micromorfologia, sob condições nutricionais padrões, 

algumas espécies podem crescer apenas na forma de blastoconídios, como é caso de C. glabrata, 

outras se apresentam na forma de blastoconídios e pseudo-hifas, tais como C. parapsilosis, C. 

krusei e C. guilliermondii. C. albicans, C. dublinensis e C. tropicalis podem desenvolver hifas 

verdadeiras, além dos blastoconídios e pseudo-hifas (CALDERONE, 2002; SILVA et al., 2012).  

No que se refere às características bioquímicas das quatro espécies mais frequentes de 

infecções de corrente de sanguínea do gênero Candida, o perfil de assimilação e fermentação de 

fontes de carbonos das diferentes espécies é bastante variável, enquanto C. albicans é capaz de 

assimilar e/ou fermentar diversas fontes de carbono, além da glicose, com exceção notável de 

sacarose, C. galabrata assimila e fermenta apenas glicose e trealose, já C. tropicalis é capaz de 

assimilar e fermentar sacarose e maltose, enquanto que C. parapsilosis não fermenta a maltose 

(SILVA et al., 2012).   

Sobre as características genéticas das principais espécies isoladas de pacientes com 

candidemia, destacamos que C. glabrata é haploide, diferentemente de C. albicans e outras espécies 
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de CNCA que são diploides, além da alta similaridade genética entre C. albicans e C. tropicalis 

(FIDEL et al., 1999; SILVA et al., 2012).  

Dentre as principais espécies de Candida que causam ICS, C. albicans pode ser colonizante 

da cavidade oral de até 75% da população saudável, ou ainda comensal da pele, da mucosa genital 

e/ou do trato gastrointestinal de seres humanos (MAVOR, THEWES, HUBE, 2005; ODDS, 1994a). 

É descrita como a espécie mais virulenta do gênero, tanto em modelos de infecção experimental, 

quanto causando doença em humanos, o que pode ser justificado pela presença de um conjunto de 

atributos de virulência que contribuem para a sua patogenicidade (MAVOR, THEWES, HUBE, 

2005; ODDS, 1994a), além de ser a principal espécie isolada em ICS (GUINEA, 2014). 

Entre as espécies de CNCA, leveduras do complexo C. parapsilosis têm emergido como 

importantes patógenos de ICS, frequentemente isoladas a partir de neonatos, pacientes 

transplantados e que fazem uso de nutrição parenteral (NUCCI et al., 2013; GUINEA, 2014; 

SILVA et al.,2012). Essa alta frequência de isolamento reflete o fato de que estas leveduras 

fazererem parte da microbiota da pele, sendo frequentemente isoladas a partir das mãos de 

profissionais de saúde, constituindo uma fonte de infecção exógena do fungo e reforçando a 

importância da lavagem das mãos para prevenir a transmissão horizontal deste patógeno (DELFINO 

et al.,2015).  

C. tropicalis é outra espécie em que se observa alta prevalência em casos de candidemia no 

Brasil e no mundo, comumente associada a pacientes adultos, neutropênicos e com doenças 

neoplásicas e ou hematológicas, sendo raramente encontrada em neonatos. Apresenta um maior 

potencial de disseminação em indivíduos neutropênicos em comparação com C. albicans e outras 

espécies de CNCA (COLOMBO et al., 2007; NUCCI et al, 201; SILVA et al.,2012). Em um estudo 

realizado por Oliveira et al. (2011)  que  investigou a ocorrência de fungemia por espécies de 

Candida em hospital pediátrico de São Paulo, no período de 2007 a 2010, C. tropicalis foi a 

segunda espécie de Candida mais isolada (24%), sendo precedida apenas por C. albicans. 

C. glabrata considerada a segunda causa de candidemia em alguns países da Europa, 

Estados Unidos e Ásia, é fortemente associada com pacientes com idade avançada e/ou que fizeram 

transplantes de órgãos sólidos, sendo, portanto, submetidos às terapias de imunossupressão, sendo 

que este patógeno raramente acomete neonatos (GUINEA, 2014; SILVA et al.,2012). 

C. krusei descrita como uma das principais causas de candidemia, cujo teleomorfo é Pichia 

kudriavzevii, está normalmente associada a pacientes com idade avançada e rara em neonatos, 

provavelmente devido ao escasso uso de azólicos nesse grupo de pacientes, além de ser isolada de 

pacientes portadores de doenças hematológicas e/ou submetidos a transplante de medula óssea 
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(GUINEA, 2014). Interessantemente, um estudo conduzido por Amaral-Lopes & Moura (2012), em 

um hospital brasileiro, descreve a ocorrência três casos de infecção invasiva em neonatos por C. 

krusei.  

Outra espécie considerada como patógeno hospitalar ocasional é C. lusitaniae, sendo 

Clavispora lusitaniae, seu teleomorfo. É raramente relacionada com episódios de candidemia, 

ocorrendo em menos de 1% dos casos de infecção de corrente sanguínea, principalmente em 

pacientes com neoplasias hematológicas. Recentemente, em um estudo retrospectivo realizado na 

China por Wang et al., (2014) verificou-se a ocorrência de apenas um caso de candidíase invasiva 

por C. lusitaniae em 141 dos casos de candidemia (0,71%) em um período de dez anos (janeiro de 

2001 a dezembro de 2010). 

Candida ciferrii destaca-se ainda como um patógeno incomum causando candidemia, cujo 

teleomorfo é Stephanoascus ciferrii. Esta espécie é considerada emergente, associada 

principalmente a infecções de unhas em seres humanos, de ocorrência rara e normalmente 

associada a pacientes imunocomprometidos (GOMES et al., 2014). Um estudo realizado por 

Gunsilius et al. (2001) descreve o isolamento de C. ciferrii causando candidemia em um paciente 

imunocomprometido de 62 anos de idade, diagnosticado em necropsia, pos mortem. Um relato de 

caso de candidemia causado por C. ciferrii em uma criança de oito anos de idade, com síndrome de 

Down e paralisia cerebral foi descrito mais recentemente por Agın et al. (2011).  Na medicina 

veterinária, a ocorrência de infecções fúngicas causadas por S. ciferrii também é rara, 

especialmente em animais de pequeno porte, geralmente associada à otite felina. Um relato de caso 

de Gomes et al. (2014), descreve o primeiro isolamento de S. ciferrii a partir de infecção mista em 

otite felina no Brasil.  

C. parapsilosis foi isolada pela primeira vez em 1928, a partir das fezes de um paciente com 

diarreia, em Porto Rico (ASHFORD, 1928), foi denominada inicialmente de Monilia parapsilosis, 

sendo atualmente denominada de C. parapsilosis (SILVA et al., 2012). Trata-se de uma levedura 

comensal comum ao homem, frequentemente isolada a partir das mãos e a segunda espécie de 

Candida mais comumente isolada de sítios corporais normalmente estéreis em pacientes 

hospitalizados (SILVA et al., 2012). Em 2005, Tavanti et al. descobriram diferenças genômicas que 

levaram à separação desta espécie em três grupos intimamente relacionados, identificados como as 

espécies C. parapsilosis, Candida orthopsilosis e Candida metapsilosis, constituindo o complexo 

de espécies C. parapsilosis e que são fisiologicamente e morfologicamente indistinguíveis 

(ZICCARDI et al., (2015). 
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 Quanto à distribuição das espécies do complexo C. parapsilosis, os dados da literatura 

descrevem C. parapsilosis como a espécie mais frequentemente isolada de amostras clínicas, sendo 

geralmente sensivel aos antifungicos, enquanto que C. orthopsilosis e C. metapsilosis apresentam 

baixa prevalência nas ICS (BRANDT & LOCKHART, 2012). 

Em um trabalho realizado em um hospital terciário de Goiás, Brasil, cujo obejtivo foi avaliar 

a distribuição das especies do complexo C. parasilosis em isolados de sangue e raspado ungueal, 

observou-se que entre as amostras de sangue C. parapsilosis foi a espécie mais prevalente (47; 

54,1%) seguida de C. metapsilosis (5; 5,7%) e C. orthopsilosis (2; 2,3%). Dentre os isolados 

ungueais, ocorreram apenas isolados de C. parapsilosis (31; 35,6%) e C. metapsilosis (2; 2,3% ; 

ATAIDES et al., 2015). 

Bertine et al. (2012), avaliaram o potencial de virulência de isolados do complexo C. 

parapsilosis em um modelo animal de candidíase vaginal induzida em animais tratados com 

estrogênio. Os animais infectados com C. metapsilosis exibiram uma reduzida carga fúngica 

vaginal, especialmente nas fases iniciais da infecção, enquanto que os isolados de C. orthopsilosis 

apresentavam comportamento comparável aos isolados de C. parapasilosis. 

Estudo realizado por Gago et al. (2014) também avaliou diferenças nos perfis de virulência 

de 15 isolados clínicos das espécies do complexo C. parapsilosis (cinco cepas para cada espécie), 

utilizando larvas de Galleria mellonella, sendo observado que a espécie C. metapsilosis apresenta-

se menos virulenta que as demais as demais especies do complexo C. parapsilosis. 

 

2.2 Infecções fúngicas hospitalares causadas por Candida spp. 

 

Infecções hematogênicas por Candida spp. são complicações infecciosas presentes entre 

pacientes internados em hospitais terciários no mundo todo, representando a terceira ou quarta 

causa mais comum de ICS, ficando atrás apenas para as infecções causadas por Stapylococcus 

coagulase negativo, Staphylococcus aureus e Escherichia coli (COLOMBO et al., 2003; 

PARMELAND et al., 2013; LINDEN et al., 2013). Uma vez instaladas na corrente sanguínea, estas 

leveduras levam ao quadro de candidemia, correlacionado com altas taxas de mortalidade, 

principalmente entre pacientes de unidades de terapia intensiva (UTIs; PARMELAND et al., 2013). 

A sintomatologia clínica mais frequente nos casos de candidemia consiste na presença de 

febre não responsiva a antibióticos em pacientes de risco, a qual pode ter início insidioso, sem 

envolvimento importante do estado geral do paciente, ou apresentar-se de forma súbita, 
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acompanhada de calafrios, mialgia, taquicardia e hipotensão (DIGNANI et al., 2003; COLOMBO 

& GUIMARÃES, 2003). O aparecimento de lesões cutâneas denominadas petéquias pode ser a 

primeira manifestação de doença invasiva ou um marcador de disseminação da doença, ocorrendo 

em 10 a 15 % dos casos e apresentando-se caracteristicamente como máculo-pápulas ou pequenos 

nódulos com base eritematosa ou púrpurica e são principalmente associadas a infecções por C. 

tropicalis (BODEY et al., 1974; COLOMBO & GUIMARÃES, 2003). Outra importante 

manifestação clínica que pode ocorrer na candidemia em cerca de 10 a 30% dos casos são as 

endoftalmites, situação em que Candida spp. podem infectar as estruturas oculares por 

disseminação hematogênica ou por inoculação direta, durante cirurgia ocular, cujos sintomas 

incluem borramento visual, escotomas e dor bulbar (DIGNANI et al., 2003; BODEY et al., 1974; 

COLOMBO & GUIMARÃES, 2003). Acometimento do sistema nervoso central pode ocorrer em 

prematuros que desenvolvem candidemia, sendo em adultos associado à contaminação de 

procedimento neurocirúrgico (DIGNANI et al., 2003; COLOMBO & GUIMARÃES, 2003). Outra 

manifestação raramente documentada nos casos de candidemia é a endocardite por Candida, que 

geralmente ocorre devido a complicações de pós-operatório de troca valvar e em usuários de drogas 

ilícitas intravenosas, particularmente heroína (FILLER et al., 2003; COLOMBO & GUIMARÃES, 

2003). 

Candidemia se trata de uma complicação infecciosa geralmente documentada após período 

prolongado de exposição a diversos fatores de risco, particularmente o uso de antibióticos de amplo 

espectro, corticoterapia, cateter vascular em posição central, cirurgias de grande porte, 

quimioterapia, diálise, alimentação parenteral, entre outros (COLOMBO, GUIMARÃES, 2003; 

DELALOYE, CALANDRA, 2014). Outros fatores, dentre eles: doenças subjacentes como 

diabetes, infecção por HIV, cirurgias de transplante, disordens neurologicas e doença pulmonar 

obstrutiva crônica, podem contribuir para a candidemia (LI et al., 2013).   

Considerando-se o fato de que as leveduras do gênero Candida podem fazer parte da 

microbiota normal da pele e superfícies mucosas de humanos, a colonização destas é um passo 

crítico na patogênese da candidíase hematogênica, uma vez que a infecção pode ocorrer via 

endógena, a partir da colonização de mucosas ou do trato gastrointestinal (DELALOYE & 

CALANDRA, 2014), ou ainda por via exógena através da colonização das mãos de profissionais de 

saúde, relacionado principalmente com uso prolongado de cateter venoso central e nutrição 

parenteral (SILVA et al., 2012). 

É importante ressaltar que as ICS são um problema de saúde pública, que acarretam altas 

taxa de morbidade e mortalidade, cuja incidência e prevalência aumentaram significativamente 
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entre pacientes hospitalizados nas últimas décadas. Além disso, estão associadas ao aumento dos 

custos com cuidados médicos (DING et al., 2015), destacando-se ainda taxas de mortalidade 

atribuída a candidemia de aproximadamente 40% dos casos (DELALOYE & CALANDRA, 2014; 

COLOMBO et al., 2014). 

Cleveland et al. (2015), realizaram um estudo de vigilância de candidemia de base 

populacional nas regiões metropolitanas de Atlanta-GA e Baltimore-MD num período de 5 anos, 

onde foram identificados 3.848 casos de candidemia, sendo as principais espécies implicadas C. 

albicans e C. glabrata. De acordo com este estudo, a incidência de candidemia reduziu de forma 

significativa no período do estudo (2008-2013), nas duas localidades, de 14,1 para 9,5 e 30,9 para 

14,4 por 100.000 admissões, respectivamente; o número de casos associados ao uso cateter venoso 

central (CVC) diminuiu também nas duas regiões (em GA de 473 para 294 casos e em  MD de 384 

para 151 casos) e verificou-se ainda redução de casos de resistência ao fluconazol; uma redução de 

10% em GA ( 8,0 para 7,1)  e de 25% em  MD (6,6% para 4,9%,). No entanto, a proporção do 

número de cepas resistente às equinocandinas aumentou nas duas localidades, principalmente entre 

os isolados de C. glabrata. 

Estudos com bases populacionais demonstram que a incidência de ICS por Candida spp. no 

Brasil sofrem variações de acordo com as diferenças geográficas. Em 2006, um estudo conduzido 

em 11 centros médicos do Brasil, distribuídos em 9 cidades de grande porte situadas nas regiões 

Centro-Oeste, Sul e Sudeste, observou-se um total de 712 casos de candidemia durante o estudo de 

vigilância, cuja incidência global foi de 2,49 casos por 1.000 admissões e a taxa de incidência de 

candidemia variou de 1,49 a 5,30 casos por 1.000 admissões (COLOMBO et al., 2006).  

Posteriormente, Pereira et al. (2010) realizaram um estudo retrospectivo observacional de 

dados clínicos e epidemiológicos de infecções da corrente sanguínea por leveduras ao longo de 5 

anos (2004-2008) em um hospital terciário no Sul do Brasil. Estes autores observaram uma taxa de 

incidência de 2,4 casos por 1.000 admissões hospitalares e que, ao longo do período de estudo, as 

taxas de candidemia por 1.000 internações anualmente foram: 1,54, 2,87, 2,51, 2,99, e 1,66, 

respectivamente. 

Embora pouco se conheça até o presente momento sobre a incidência de candidemia na 

região Nordeste do Brasil, um estudo conduzido por Hinrichsen et al., (2008) reporta uma 

incidência de 3,9 casos para cada 1.000 admissões hospitalares, superando as taxas de incidencia 

das regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul do país.  
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Comparando-se as taxas de incidênca do Brasil (em relação aos países da Europa e do 

hemisferio Norte), nossa incidência é maior que nos paises da Europa e Estados Unidos sendo 

nestes últimos, 0,17 a 0,76 casos por 1,000 admissões e 0,28 a 0,96 casos por 1.000 admissões, 

respectivamente (COLOMBO, GUIMARÃES, 2003; WISPLINGHOFF et al., 2004; PEREIRA et 

al., 2010). 

Quanto à epidemiologia das ICS, a distribuição das diferentes espécies de Candida 

causando candidemia varia em diferentes áreas geográficas, especialmente no que se refere ao 

número de casos causados pelas espécies C. glabrata e C. parapsilosis, embora C. albicans seja 

ainda a espécie mais isolada destas infecções. Além disso, diferenças notáveis também podem ser 

observadas entre diferentes unidades hospitalares (GUINEA, 2014). 

Em estudos realizados no Ceará (MEDRANO et al.,2006) e em Pernambuco 

(HINRICHSEN et al., 2008) observou-se uma alta prevalência de espécies de CNCA em ICS, 

demonstrando espécies do complexo C. parapsilosis como mais comumente isoladas do sangue, 

superando as taxas de isolamento de C. albicans (MEDRANO et al., 2006). 

Em estudo realizado por Constate et al. (2014), avaliou-se a prevalência de espécies do 

complexo C. parapsilosis oriundos de amostras de sangue de pacientes de um hospital terciário 

brasileiro (2004-2010). Observou-se que 75 dos 93 pacientes avaliados (80,6%) apresentavam como 

agente etiológico C. parapsilosis, 17 C. orthopsilosis (18,3%), e apenas um paciente (1,1%) foi 

infectado por C. metapsilosis.  Além disso, observou-se um maior isolamento de C. orthopsilosis 

em pacientes com insuficiência renal e doenças hepáticas crônicas, sugerindo uma associação desta 

espécie com pacientes com essas condições clínicas, em comparação com infecções causadas por C. 

parapsilosis stricto sensu. 

De forma mais ampla, estudos em hospitais terciarios da América Latina, incluindo o Brasil 

descrevem C. albicans como a espécie mais prevalente nas ICS e as espécies do complexo C. 

parapsilosis e C. tropicalis como segunda ou terceiras causas de candidemia (ORTEGA et al., 

2008; COLOMBO et al., 2013; NUCCI et al., 2013), atribuindo-se aproximadamente 80% dos 

casos de candidemia a estas espécies (DING et al., 2015). Semelhantemente aos achados 

brasileiros, estudos conduzidos no Sul da Espanha enfatizam a forte prevalência de C. parapsilosis 

e a baixa frequência de isolamento de C. glabrata em ICS (GUINEA, 2014). 

Por outro lado, na América do Norte e norte da Europa observa-se um predomínio de C. 

glabrata entre as espécies de CNCA, fato relacionado ao uso profilático de fluconazol, levando a 

uma pressão de seleção por esta espécie e resistencia adquirida, além de um baixo numero de casos 
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de candidemia causados por C. parapsilosis (DELALOYE e CALANDRA, 2014; GUINEA, 2014 

NIETO, 2015). 

Em um estudo realizado por Ding et al., (20015) em um hospital terciário no norte da 

China, C. glabrata destacou-se também como principal espécie de CNCA isolada de ICS, seguida 

pelas espécies do complexo C. parapsilosis e C. tropicalis. Estes dados ilustram claramente as 

diferenças evidentes nas taxas de ocorrência de infecções por Candida spp. entre diferentes países, 

aspecto este que deve ser considerado para o estabelecimento de estratégias de controle de 

infecções hospitalares em âmbito local. 

Tratando-se das variações regionais no padrão de distribuição de espécies de Candida 

relacionadas aos episódios de fungemia documentados em hospitais de diferentes partes do mundo, 

dados epidemiológicos enfatizam que embora C. albicans seja a espécie mais prevalente como 

agente etiológico de candidemia, estudos em hospitais terciarios da América Latina, incluindo o 

Brasil, têm relatado especies do complexo C. parapsilosis e C. tropicalis como segunda ou 

terceiras causas de candidemia (ORTEGA et al., 2008; NUCCI et al., 2013). Diante disso, destaca-

se o predomínio de C. tropicalis e C. parapsilosis entre as espécies de CNCA relacionadas à 

candidemia, envolvidas em mais de 90% dos casos. Por outro lado, diferentemente de dados dos 

Estados Unidos da América, tem sido pouco comum a ocorrência de fungemias por C. glabrata 

(COLOMBO et al., 2013). 

Contudo, um estudo multicêntrico realizado recentemente no Brasil revelou um aumento na 

incidência de candidemia por C. glabrata em hospitais privados, aparentemente relacionado com 

uso de fluconazol (COLOMBO et al., 2013). Estes achados confirmam que em hospitais brasileiros 

com disponibilidade de recursos para iniciar a terpaia empírica ou profilática, a epidemiologia da 

candidemia é semelhante a dos EUA e muitos países da Europa, onde se observa maior prevalência 

de C. glabrata entre as CNCA (GUINEA, 2014). 
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2.3 Peculiaridades terapêuticas frente a diferentes espécies de Candida 

 

Embora C. albicans seja a espécie mais frequentemente isolada nas ICS, a introdução dos 

azóis na década de 80 resultou numa diminuição das infecções causadas por cepas de C. albicans 

sensíveis ao fluconazol, por outro lado levando a um aumento de infecções causadas por espécies de 

CNCA resistentes a estes antifúngicos (ELICHAROVA, SYCHROVA, 2013).  

Vale ressaltar que o mecanismo de resistência aos fármacos depende do antifúngico 

empregado, bem como da espécie de Candida, uma vez que a mesma pode ser intrínseca, ou seja, 

ocorrer sem prévia exposição ao antifúngico, ou adquirida, onde a resistência se desenvolve num 

organismo após um período de exposição ao agente antimicrobiano (SILVA et al. 2012). 

Os azólicos, principalmente o fluconazol, são amplamente utilizados nas infecções fúngicas 

por Candida spp. e demonstram-se relativamente ativos contra a maioria das espécies de Candida, 

incluindo C. albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis. No entanto, certa atenção deve ser dada, 

especialmente no tocante às espécies de CNCA. 

C. krusei apresenta resistência intrínseca ao fluconazal e C. glabrata pode apresentar 

susceptibilidade reduzida aos azólicos devido à rápida capacidade de adquirir resistência a esta 

classe de medicamentos (BRANDT & LOCKHART, 2012; SILVA et al.,2012). Além disso, 

embora a maioria dos isolados de C. tropicalis demonstrem-se sensíveis aos azólicos, alguns 

estudos têm descrito a ocorrência de resistência em isolados desta espécie ao fluconazol (GUINEA 

et al, 2014; LIU et al, 2014). 

Em estudo realizado por Silva et al., (2015) entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, 

cujo  objetivo foi avaliar a susceptibilidade de Candida spp. isoladas de pacientes com ICS em um 

hospital regional de Passo Fundo, RS-Brasil, observou-se que todos os isolados das espécies C. 

albicans, C. parapsilsosis e C. tropicalis foram sensíveis ao fluconazol, 50% dos isolados de C. 

glabrata apresentaram perfil de susceptibilidade intermediária e os outros 50% foram considerados 

resistentes, já com relação aos isolados de C. krusei, todos foram considerados resistentes (100%), 

conforme esperado. 

Em estudo realizado em uma instituição de atendimento terciário em Madri, Espanha, que 

avaliou a susceptibilidade in vitro de isolados obtidos de episódios de fungemia, observou-se 

susceptibilidade ao fluconazol e demais azólicos para todos os isolados de C. parapsilosis e C. 

tropicalis avaliados. Os autores relatam um baixo percentual de resistência em isolados de C. 
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albicans (0,7%), entretanto, enfatizam a alta resistência de isolados de C. glabrata (MARCOS-

ZAMBRANO et al.,2014) 

Outra observação importante referente a resistência em Candida spp. é o fato de C. 

lusitaniae apresentar susceptibilidade reduzida a Anfotericina B, um poliênico de amplo espectro, 

cujos episódios de resistência são raros dentro do gênero Candida (ATKINSON et al., 2008). 

As equinocandinas constituem o mais recente arsenal antifúngico frente às infecções 

invasivas por Candida spp., sendo ativas contra a maioria das espécies de Candida com raros 

episódios de resistência para esta classe de medicamentos. No entanto, alguns estudos têm descrito 

resistência de isolados de C. glabrata às equinocandinas (PFALLER et al.,2012; GIRI & KINDO, 

2012). 

Além de relatos implicando menor susceptibilidade de C. glabrata às equinocandinas, um 

estudo realizado por Forasteiro et al., (2015) descreve o rápido desenvolvimento de resistência a 

esta classe de medicamentos em 15 isolados de C. krusei isolados a partir de diferentes sítios 

corporais (sangue, urina e tecidos moles) de um paciente com leucemia linfocítica aguda, os quais 

desenvolveram resistência após 10 dias de tratamento com caspofungina.  

Além destas espécies, alguns estudos também reportam uma susceptibilidade reduzida das 

espécies C. parapsilsosis e C. guilliermondii às equinocandinas (BAL, 2010; WALKER et al.,2010; 

DELALOYE & CALANDRA 2014). 

Um estudo realizado por Gago et al. (2014) descreve padrões de susceptibilidade antifúngica 

das espécies do complexo C. parapsilosis. Estas espécies apresentaram reduzida susceptibilidade in 

vitro às equinocandinas, embora tenha sido relatado que concentrações inibitórias mínimas (CIMs) 

frente à caspofungina para C. orthopsilosis e C. metapsilosis são inferiores aos obtidos para C. 

parapsilosis sensu stricto. 

Um estudo de Ziccardi et al. (2015) avaliou a susceptibilidade aos antifúngicos de 53 

isolados clínicos de espécies do complexo C. parapsilosis, obtido a partir de três hospitais 

localizados no Sudeste do Brasil. Neste estudo verificou-se que em geral, os isolados de C. 

parapsilosis sensu strictoexibiram valores de CIMs médias mais elevados para a anfotericina B, 

caspofungina e fluconazol que os isolados de C. orthopsilosis enquanto que isolados de C. 

orthopsilosis apresentaram significativamente maiores CIMs para o itraconazol, em comparação 

com C. parapsilosis sensu stircto. Quanto à susceptibilidade ao voriconazol observaram-se valores 

de CIMs semelhantes para todas as espécies do complexo C. parapsilosis testadas. 
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É importante ressaltar que embora C. ciferrii seja uma espécie pouco comum causando 

candidemia, estudos demonstram resistência a antifúngicos. Gunsilius et al., (2001) descrevem um 

relato de caso de candidíase sistêmica por C. ciferrii resisntente a fluconazol. Mais recentemente, 

Agin et al., (2011), descreveram um relato de caso de candidíase invasiva, onde verificou-se C. 

ciferrii resistente à anfotericina-B, fluconazol e equinocandinas tais como caspofungina e 

anidulafungina, mas sensíveis a voriconazol e flucitosina. 

 

2.4 Perspectiva do agente patogênico: fatores de virulência de Candida spp. 

 

A patogenicidade de um micro-organismo é definida como sua capacidade de determinar 

doença, mediada por múltiplos fatores. A transição de comensal inofensivo a patógeno é atribuível a 

um extenso repertório de fatores de virulência seletivamente expressos sob adequadas condições 

predisponentes (NAGLIK, CHALLACOMBE, HUBE, 2003). 

Apesar de certos aspectos da virulência serem determinados geneticamente, estes são 

expressos pelos micro-organismos apenas quando existem condições ambientais favoráveis, tais 

como teor nutricional, atmosfera de oxigênio e temperatura adequados. Essas condições são 

específicas para cada micro-organismo e para cada isolado de determinado agente etiológico. 

Podem variar de hospedeiro para hospedeiro, conforme o tipo de infecção (mucosas ou sistêmicas), 

o sítio e estágio da infecção, bem como a natureza da resposta de cada indivíduo (CUTLER, 1991; 

MAYER, WILSON, HUBE, 2013; ODDS, 1994b). 

A patogenicidade de Candida spp. é atribuída a um conjunto de fatores de virulência, que 

contribuem para o estabelecimento de infecção. Dentre os principais fatores de virulência destas 

leveduras, podemos citar: a capacidade de aderir a células epiteliais e endoteliais humanas, bem 

como a biomateriais e secretar uma matriz exopolimérica em dispositivos médicos implantados, 

além dos tecidos de pacientes, originando uma estrutura denominada de biofilme; a transição 

levedura-hifa (morfogênese); a produção de enzimas hidrolíticas extracelulares (como as 

proteinases, hemolisinas e fosfolipases); a capacidade de realizar rápidas modificações fenotípicas, 

fenômeno denominado de “phenotypic switching” e a habilidade de combater o estresse oxidativo e 

nítrico produzido por células fagocíticas, subsequentemente evadindo da ação do sistema imune 

(CALDERONE, FONZI, 2001; HASAN, 2009). 
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2.4.1 Capacidade de aderência em Candida spp. 

 

Dentre os atributos de virulência pertencentes às espécies do gênero Candida, a capacidade 

de adesão às células epiteliais do hospedeiro é um evento inicial crucial no estabelecimento da 

infecção e essencial para a sobrevivência do micro-organismo, além de poder servir como 

reservatório para a disseminação de infecções fúngicas (ODDS, 1994a; CALDERONE, GOW, 

2002). 

A aderência de células de Candida é mediada por proteínas e polissacarídeos encontrados na 

parede celular fúngica, principalmente as adesinas Alsp, Epap e Hwp1p e é variável entre as cepas 

de Candida de uma mesma espécie. Além disso, a estrutura da parede celular contém ainda 

proteínas hidrofóbicas que também contribuem para esse processo de adesão, pois favorecem a 

interação inicial, uma vez que partículas hidrofóbicas tendem a ligar-se a uma grande variedade de 

materiais plásticos e proteínas do hospedeiro (EL-KIRAT-CHATEL et al., 2015). 

A família de genes ALS (“agglutinin-like sequence”) compreende pelo menos nove genes 

que codificam glicoproteínas de superfície, relacionadas com o processo de adesão em C. albicans e 

outras espécies do gênero Candida. Estes genes foram descritos pela primeira vez em C. albicans, 

porém estão associados não apenas com mecanismos de patogenicidade em C. albicans como 

também em outras espécies de Candida (HOYER, 2001). 

Dentro desta família de genes, os genes ALS1, ALS3 e ALS5 são os mais frequentemente 

descritos por estarem evolvidos na adesão de C. albicans, devido sua capacidade de aderir a uma 

ampla variedade de substratos (MODRZEWSKA & KURNATOWSKI, 2015).  

Pouco se conhece sobre as proteínas da parede celular de C. tropicalis. No entanto, Hoyer et 

al. (2001) identificaram pelo menos três proteínas Als, através de análise de Western blot com 

anticorpos anti-Als. 

Em C. glabrata outro importante grupo de adesinas é codificado pela família de genes EPA, 

cuja estrutura da proteína codificada é semelhante às proteínas Als de C. albicans, 

(MODRZEWSKA & KURNATOWSKI, 2015). Esta família contém de 17 a 23 genes, sendo que os 

genes EPA1, EPA6 e EPA7 é que apresentam maior importância no que se refere à codificação de 

adesinas (MODRZEWSKA & KURNATOWSKI, 2015). EPA1p é uma lectina dependente de íons 

cálcio que se ligam a N-acetil-lactosamina contendo conjugados de glicol que então medeiam 

interações específicas entre a lectina presente nas células da levedura e hidratos de carbono da 

célula hospedeira (EL-KIRAT-CHATEL et al., 2015).  
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Outro importante gene envolvido no processo de adesão entre leveduras e proteínas 

presentes nas células epiteliais bucais humanas é o HWP1, que expressa uma proteína de parede 

celular de hifas que forma um complexo estável com transglutaminases ativas sobre a superfície do 

epitélio hospedeiro. Além disso, a adesina Hwp1 trata-se da primeira proteína exigida no processo 

de formação de biofilme (MODRZEWSKA & KURNATOWSKI, 2015). 

Em relação à capacidade de aderir a células epiteliais bucais humanas (CEBH) das 

diferentes espécies do gênero, os dados da literatura demonstram que existem diferenças na 

capacidade de adesão in vitro destas leveduras. C. albicans é geralmente descrita como a espécie 

com maior capacidade de adesão (KING, LEE, MORRIS,1980; LIMA-NETO et al., 2011; 

CHAVES et al., 2013), seguida pelas espécies C. tropicalis e C. parapsilosis. Em relação a C. 

glabrata, especula-se que a capacidade reduzida de adesão desta espécie resulta de uma falta de 

adesinas que ocorrem em C. albicans (CHAVES et al, 2013; BIASOLI et al, 2010; SILVA et al., 

2012). 

Por outro lado, alguns autores relatam a alta capacidade de adesão de C. tropicalis. Em 

estudo com isolados de cavidade oral de pacientes transplantados renais conduzido por Chaves et al. 

(2013) verificou-se elevada capacidade de aderência às CEBH por esta espécie. 

Em um estudo conduzido por Negri et al. (2010), sete isolados de C. tropicalis (cinco 

obtidos a partir de candidúria, um de candidemia e um de um cateter venoso central (CVC), todos 

oriundos de pacientes internados nas UTIs do Hospital Universitário (HU) em Maringá, Paraná, 

verificou-se que todas cepas de C. tropicalis aderiram em um grau significativamente maior às 

células epiteliais em comparação ao silicone. 

Em um trabalho que avaliou a capacidade de adesão de isolados clínicos de Candida spp. à 

lamínulas de vidro, isolados de C. tropicalis demonstraram maior capacidade de aderência que os 

isolados de C. albicans e do complexo C. parapsilosis (MENEZES et al.,2013). 

Tendo em vista que a capacidade de aderência em Candida spp. também pode se estender a 

dispositivos médicos, tais como: cateteres, próteses dentárias, tubos traqueais, entre outros, estas 

leveduras podem originar uma estrutura complexa formada por micro-organismos sésseis 

embebidos em uma matriz exopolimérica, denominada de biofilme (SILVA et al.,2012; EL-

KIRAT-CHATEL ET AL.,2015).  

Em 2005, um estudo de Dagdeviren et al. avaliou a capacidade de aderência à 100 células 

epiteliais de 33 cepas de C. parapsilosis, as quais foram agrupadas em duas categorias, sendo o 

grupo I constituído de isolados obtidos de culturas de sangue e o grupo II constituído de isolaldos 
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obtidos de urina (6) e outras amostras clínicas (8). Não se observou diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos, cuja média de aderência de todos isolados foi 54,89 em 100 

células epiteliais. 

Bertine et al. (2012), avaliaram as propriedades adesivas de 33 isolados clínicos pertencentes 

às espécies do complexo C. parapsilosis a CEBH. C. parapsilosis e C. orthopsilosis demonstraram 

capacidades de adesão semelhantes, enquanto que isolados de C. metapsilosis apresentaram uma 

capacidade significativamente inferior em aderir às CEBH. 

 

2.4.2 Formação de biofilme em Candida spp. 

 

Além de serem capazes de aderir a células do hospedeiro, Candida spp.  utilizam adesinas 

para se fixarem em dispositivos médicos, como cateteres, próteses dentárias e tubos traqueais, 

podendo, consequentemente, formar biofilme (NOBILE et al., 2006; BIZERRA et al., 2008). 

Biofilmes de Candida são estruturas de micro-organismos aderidos a superfícies bióticas ou 

abióticas, embebidas em uma matriz de substância polimérica extracelular (EPS), cujas células 

possuem taxas de crescimento e fenótipos alterados. Esta matriz de EPS pode ser composta de 

populações que se desenvolvem a partir de uma única espécie ou de uma comunidade derivada de 

múltiplas espécies microbianas. Os biofilmes são notoriamente difíceis de serem eliminados, 

atuando como fontes de infecções (RAMAGE et al., 2005). A complexidade estrutural do biofilme 

permite a organização de populações de micro-organismos além de oferecer proteção contra 

respostas imunológicas do hospedeiro e ação de agentes antimicrobianos (RAMAGE et al.,2002) 

Acredita-se que a maioria das manifestações da candidíase estejam associadas à formação de 

biofilmes, seja em tecidos do hospedeiro, bem como em dispositivos médicos implantados, sendo, 

portanto, o uso de cateter intravascular um fator de risco. Este serve de substrato uma vez que 

fornece superfície para espécies de Candida colonizarem e formarem biofilmes, os quais estão 

fortemente associados com ICS, além de constituírem um reservatório para infecções persistentes, 

aumentando a taxa de mortalidade em pacientes críticos ou imunocomprometidos 

(PANNANUSORN, FERNANDEZ, ROMLING, 2013). 

Acredita-se que o processo de formação, maturação do biofilme e posteriormente produção 

de matriz de EPS são altamente dependentes das diferentes espécies de Candida que compõem o 

mesmo, da existência de nutrientes no meio, da difusão destes através da matriz de EPS, e de 
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condições ambientais tais como: pH, composição do meio, teor de oxigênio, etc. (SILVA et 

al.,2012). 

O biofilme formado por C. albicans apresenta múltiplas camadas, contém blastoconídios, 

pseudo-hifas e hifas verdadeiras, e a formação do mesmo ocorre em várias etapas: aderência de 

células de levedura ao substrato, seguida de uma etapa intermediária onde são formadas hifas, 

seguida da secreção da matriz de EPS, que consiste principalmente de polissacarídeos.  

Sabe-se que o processo de formação do biofilme é ainda controlado por um mecanismo de 

comunicação microbiano, denominado “quórum sensing” (QS), ocorrendo a liberação contínua e 

monitoramento de moléculas semelhantes a hormônios auto indutores ou moléculas quórum sensing 

(QSM). A concentração destas moléculas aumenta proporcionalmente ao tamanho da população 

microbiana, e ao atingir determinado ponto, uma resposta reguladora é disparada, conduzindo a 

expressão ou repressão de genes alvo QS-dependentes. O farnesol é uma molécula que influencia 

em inúmeras cascatas de sinalização durante a formação do biofilme, afetando a expressão de genes 

envolvidos na resistência aos antifúngicos, na manutenção da parede celular, no transporte de ferro, 

na hidrofobicidade da superfície celular e na resposta ao estresse pelas células de leveduras 

(ALBUQUERQUE & CASADEVALL, 2012; CAO et al., 2005). 

O fator de transcrição BCR1 (“biofilm and cell wall regulator”) é um importante regulador 

da formação de biofilme in vitro em Candida spp. cujos principais alvos em C. albicans incluem 

genes que codificam adesinas de parede celular: Als1p, Als2p, Als3p e Hwp1p, além do gene RBT5, 

o qual codifica uma proteína de superfície celular relacionada com a filamentação das células do 

biofilme, tanto em  C. albicans quanto em C. parapsilosis, sugerindo que este fator de transcrição 

está envolvido na fase inicial de aderência, durante o desenvolvimento do biofilme (DING et al., 

2011). 

Um trabalho realizado por Negri et al. (2010) reporta a capacidade de formação de biofilme 

de sete isolados clínicos de C. tropicalis e dentre estes, destaca as cepas 69 e 12 as quais 

apresentaram menor capacidade de adesão ao silicone, no entanto apresentaram maior capacidade 

de formar biofilmes sobre este material, demostrando que as espécies de Candida apresentam 

peculiaridades no tocante à natureza do biomaterial envolvido.  

Quanto à constituição da matriz de EPS das diferentes espécies de Candida, segundo Silva 

et al. (2009a), a composição da matriz do biofilme é variável. A matriz de EPS de C. albicans é 

composta principalmente de hidratos de carbono, proteínas, fósforo e hexosaminas. C. parapsilosis 

contém grandes quantidades de hidratos de carbono e baixos níveis de proteínas. Em C. glabrata, 

observa-se altos níveis tanto de proteínas, quanto de hidratos de carbono. C. tropicalis apresenta 
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baixos níveis de carboidratos e proteínas, em comparação com as outras espécies de CNCA, sendo a 

hexosamina (27%) o principal constituinte (SILVA et al.2009a; SILVA et al.,2012).  

De acordo com a literatura, isolados clínicos de C. tropicalis têm sido classificados como 

fortes produtores de biofilme (SILVA et al., 2009a; NEGRI et al., 2010b; SILVA et al., 2012). 

Pannanusorn et al. (2013) verificaram que a formação de biofilme de isolados de C. tropicalis  

obtidos de infecção de corrente sanguinea foi a mais expressiva entre todos os isolados testados, 

sendo constituído de um denso emaranhado de células leveduriformes e filamentosas. 

Bizerra et al. (2008) investigaram as caracteristicas de dois isolados de C. tropicalis no que 

se refere a formação de biofilme, reportando que os biofilmes maduros dos isolados de C. 

tropicalis consistiam  de uma rede densa de blastoconídios e formas filamentosas, sendo altamente 

desenvolvidos.   

Um estudo de Harakuni et al. (2012) investigou a formação de biofilme de isolados clínicos 

de Candida, sendo 16 isolados clínicos de Candida spp. obtidos a partir de sangue de neonatos e 21 

isolados clínicos de C. albicans obtidos a partir lesões vaginais de mulheres grávidas, sendo os 

pacientes atendidos em um hospital terciário. Comparando-se os dois sítios corporais, observou-se 

que a formação de biofilme foi encontrada em 14 (87,5%) isolados do sangue enquanto que apenas 

quatro (19,1%) isolados do colo do útero foram capazes de produzir biofilmes. Além disso, entre os 

isolados de sangue das espécies C. glabrata, C. tropicalis e C. krusei destacou-se a formação de 

biofilmes por isolados de C. glabrata.  

Interessantemente, um estudo longitudinal realizado no México com o objetivo de 

quantificar biofilmes de Candida spp. de isolados clínicos de cavidade oral demonstra forte 

produção de biofilme por isolados de C. glabrata, seguido por C. tropicalis e C. albicans além da 

produção moderada de biofilme por isolados de C. krusei e de um único isolado de C. lusitaniae 

(SÁNCHEZ-VARGAS et al. (2013). 

 

2.4.3 Enzimas líticas extracelulares 

 

Para o gênero Candida, um dos fatores de virulência mais estudados é a produção de 

enzimas extracelulares, incluindo as proteinases aspárticas secretadas (Saps), que hidrolisam 

ligações peptídicas, juntamente com as fosfolipases (Plbs), que atuam nos fosfolípideos da célula 

hospedeira (NAGLIK, CHALLACOMBE, HUBE, 2003; GHANNOUM, 2000). As enzimas 

hidrolíticas extracelulares contribuem para a adesão e a invasão dos tecidos hospedeiros 
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degradando ou deformando estruturas da superfície celular, ou ainda destruindo células e moléculas 

do sistema imunológico, para evitar ou resistir ao ataque microbicida.  

As Saps foram descritas pela primeira vez em 1965 e nomeadas de proteinases ácidas dado 

ao fato de que sua atividade ótima ocorre em pH ácido. São consideradas as mais importantes 

enzimas hidrolíticas extracelulares produzidas por Candida spp., as quais possuem ampla 

especificidade de substrato e são capazes de degradar uma variedade de proteínas humanas, 

incluindo: albumina, hemoglobina, queratina, colágeno, laminina, fibronectina, mucina e quase 

todas as imunoglobulinas, incluindo imunoglobulinas A (SILVA et al., 2014). As proteinases 

também estão envolvidas com aquisição de nutrientes fornecendo fontes de nitrogênio necessárias 

para a sobrevivência da célula fúngica (SILVA et al., 2014). 

A produção de Saps é codificada por uma família de 10 genes SAP, descritos inicialmente 

em C. albicans, diferencialmente regulados e expressos sobre várias condições in vitro e também 

durante as infecções in vivo, sendo ativados em diferentes estágios da infecção (HUBE & 

NAGLIK, 2001). Outras espécies de Candida também têm demonstrado apresentar a presença de 

genes SAP, tais como: C. dubliniensis, C. tropicalis, e C. parapsilosis, sendo capazes de produzir 

proteinases extracelulares ativas in vitro (HUBE & NAGLIK, 2001). Contudo, até o momento, 

genes SAP não foram encontrados no genoma de C. krusei, C. glabrata e C. kefyr (ORTGEGA et 

al. (2009). 

Sabe-se que os genes SAP são diferencialmente expressos no processo de desenvolvimento 

e manutenção das infecções, sendo que a expressão de SAP1-SAP3 parece ser essencial em 

infecções das mucosas, enquanto que nas infecções sistêmicas, a expressão de SAP4-SAP6 é que 

parece ser essencial. Além disso, SAP9 e SAP10 parecem relacionarem-se com integridade celular, 

adesão e separação de células após o brotamento (SILVA et al., 2014). 

Em C. albicans, a expressão de Saps relaciona-se ainda com outros determinantes de 

virulência, tais como: SAP1-SAP3, promoção de addesão às CEBH; SAP1-SAP3 e SAP8 são 

expressos em altos níveis nas mudanças do fenótipo branco para o fenótipo opaco (“phenotypic 

switching”) e SAP4-SAP6 são necessários para a sobrevivência e evasão de macrófagos (BORG-

VON et al., 1998; SILVA et al., 2014). 

Pouco se conhece sobre a produção de Saps em espécies de CNCA. No entanto, sabe-se que 

C. parapsilosis possui pelos menos dois genes que codificam Saps, cuja expressão varia de acordo 

com o local da infecção (SILVA et al., 2014). O estudo de Dagdeviren et al., (2005) avaliou a 

atividade de proteinase de 33 isolados de C. parapsilosis agrupados em dois grupos de estudo, o 
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grupo I que inclui isolados de sangue e o grupo II que inclui outras amostras clínicas. Neste estudo 

verificou-se que os isolados do grupo II apresentavam maior atividade enzimática de Sap que os 

isolados de sangue in vitro. 

C. tropicalis possui pelo menos quatro genes SAPs e estudos in vitro revelaram níveis 

elevados de Saps produzidas por C. tropicalis em meio contendo albumina de soro bovino como a 

única fonte de nitrogênio (SILVA et al., 2014). Em C. glabrata, as Yps ligadas a 

glicofosfatidilinositol é que são proteinases aspárticas relacionadas à virulência. Esta espécie possui 

pelo menos 11 genes YAP, alguns dos quais são expressos em tecidos de macrófagos (ACHKAR & 

FRIES, 2010; SILAVA et al., 2014). 

Em um estudo de França et al., (2010) incluindo 34 isolados de C. parapsilosis e 14 

isolados de C. tropicalis obtidos a partir de diferentes amostras clínicas tais como sangue, secreção 

traqueal e pele/unha de pacientes do Hospital Universitário de Londrina (HU) entre 2005 e 2007, 

verificou-se que dos 34 isolados de C. parapsilosis, 31 (91,2%) produziram proteinase, enquanto 

que 12 dos 14 isolados de C. tropicalis foram produtores desta enzima. Forte produção de 

proteinase foi observada em 38,2% dos isolados de C. parapsilosis enquanto que nenhum dos 

isolados de C. tropicalis apresentou forte atividade de proteinase. Quando se comparou a atividade 

de proteinase de isolados de C. parapsilosis e C. tropicalis obtidos a partir do mesmo sítio 

anatômico, verificou-se que os isolados de C. parapsilosis oriundos de secreção traqueal 

apresentavam atividade enzimática superior aos isolados de C. tropicalis. Por outro lado, em 

isolados de Candida obtidos a partir de diferentes sítios anatômicos, C. parapsilosis de secreção 

traqueal apresentaram atividade mais elevada que os isolados de sangue e de lesões superficiais, 

diferentemente dos isolados superficiais de C. tropicalis que apresentaram maior atividade de 

proteinase que aqueles oriundos de secreção traqueal.  

Estudo de Costa et al. (2012) comparando a atividade de proteinase de 15 isolados de C. 

albicans e 15 de C. tropicalis oriundos de saliva de pacientes odontológicos da Escola de 

Odontologia de Ribeirão Preto demonstrou que todos os isolados de C. tropicalis apresentaram 

elevada produção enzimática, sendo significativamente maior que a atividade proteolítica de C. 

albicans. 

Além das Saps, as fosfolipases também desempenham um impotante papel na 

patogenicidade de Candida spp. Estas enzimas hidrolizam ligações éster em glicerolfosfolipideos  

resultando na liberação de ácidos graxos, ocasionando danos da membrana celular do hospedeiro, 
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além de expor os receptores presentes na membrana destas células, facilitando a aderência das 

leveduras (GHANNOUM et al., 2000; SILVA et al., 2012).  

A secreção de fosfolipases extracelulares por C. albicans foi relatada pela primeira vez na 

década de 1960 por Costa et al. em meios sólidos contendo gema de ovo ou lecitina, onde se 

observou produtos de degradação de lipídios. Posteriormente, Price et al. (1982) descreveram um 

método de placa para a detecção da atividade de fosfolipase em C. albicans, que se tornou 

metodologia padrão para a determinação da atividade de fosfolipase para as espécies Candida 

(GHANNOUM et al., 2000). 

Quatro tipos de fosfolipases foram relatados em C. albicans, denominadas de fosfolipases 

A, B, C, e D, mas apenas os produtos dos genes PLB1 e PLB2 foram detectados no meio 

extracelular.  No que se refere à atividade desta enzima, acredita-se que a mesma esteja relacionada 

principalmente ao gene PLB1, embora uma contribuição menor seja atribuída a PLB2, uma vez que 

uma cepa de C. albicans mutante para PLB1 ainda apresenta quantidades residuais de atividade de 

fosfolipase B (ACHKAR, FRIES, 2010).  

A maioria dos estudos descreve forte atividade de fosfolipase para C. albicans, mas para as 

espécies de CNCA é descrita baixa ou produção negativa desta enzima (GALAN-LADERO et al., 

2010; NEGRI et al., 2010b). 

Em um estudo realizado na Malásia, Chin et al. (2013), avaliaram 37 isolados de cultura de 

sangue de sete espécies de Candida: C. albicans (12), C. tropicalis (8), C. glabrata (4), C. rugosa 

(7), C. krusei (4) e apenas um isolado de cada das espécies C. parapsilosis e C. orthopsilosis 

quanto a atividade de fosfolipases.  Observou-se que todos os isolados de C. albicans foram 

capazes de produzir fosfolipases. No entanto, dos 25 isolados de CNCA, apenas 24% destes foram 

capazes de produzir fosfolipases. Além disso, observou-se que os isolados do complexo C. 

parapsilosis e C. glabtata não apresentaram atividade desta enzima. 

Entretanto, trabalhos recentes têm demonstrado a capacidade de isolados de espécies de 

CNCA produzirem fosfolipase.  Atalay et al. (2015), em estudo realizado no período de junho de 

2011 e julho 2012, avaliaram a atividade de fosfolipases de isolados de C. albicans (17), C. 

glabrata (14), C. parapsilosis (9), C. krusei (5), C. kefyr (4) e apenas um isolado de C. tropicalis, 

oriundos de culturas de sangue de 50 pacientes.  Destacou-se forte atividade de fosfolipase por 

alguns dos isolados de C. glabrata e um isolado de C. krusei, fraca atividade pelos isolados de C. 

parapsilosis, nenhuma atividade desta enzima para aos isolados de C. kefyr e C. tropicalis e 

atividade forte, moderada e baixa, igualmente divididas entre os isolados de C. albicans. 
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Em relação à atividade de fosfolipase das espécies do complexo C. parapsilosis, Treviño-

Rangel et al. (2014), determinaram a atividade de fosfolipases in vitro de 65 isoaldos clínicos do 

complexo C. parapsilosis, verificarando que quase todos os isolados de C. orthopsilosis (97%) e C. 

metapsilosis (80%) demostraram atividade de fosfolipase, enquanto que apenas 63% dos isolados 

de C. parapsilosis sensu stricto foram produtores desta enzima.  

Considerando-se que vários estudos têm demonstrado que C. albicans e outras espécies de 

Candida são capazes de produzir proteinase e fosfolipase, ressaltamos o papel que estas enzimas 

desempenham como atributos de virulência, independentemente de quais espécies do gênero 

Candida em que se verifica a atividade das mesmas. 

As hemolisinas são outro grupo de proteínas que contribuem significativamente para a 

disseminação das infecções por Candida spp. As leveduras as utilizam para degradar a hemoglobina 

e posterior aquisição de fonte de ferro (SILVA et al., 2012), uma vez que não existe ferro livre 

disponível no hospedeiro humano, consequentemente atuando na sobrevivência e capacidade de 

estabelecer infecção no hospedeiro (FURLANETO-MAIA et al., 2007).  A utilização de ferro dos 

eritrócitos por C. albicans a partir da produção de um cofator de natureza proteica, capaz de 

promover a lise das células hospedeiras foi descrita por Mane et al. (1994). A produção deste 

cofator pode ser regulada pela presença de glicose (SILVA et al., 2012).  

Estudo conduzido por Luo et al. (2001) avaliando a atividade hemolítica de 80 isolados de 

Candida de 14 espécies do gênero, obtidos a partir de amostras clínicas de diferentes regiões 

geográficas foi o primeiro a demostrar diferenças na atividade hemolítica in vitro de Candida spp. 

Embora alguns autores afirmem que a produção hemolisinas é observada apenas por C. 

albicans (FURLANETO-MAIA et al, 2007; KUMAR et al, 2009; NEGRI et al, 2010b), segundo 

LUO et al. (2004), C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis são capazes de produzir hemolisinas 

in vitro, induzindo a lise total ou parcial dos eritrócitos. 

Um estudo realizado por Mane et al. (2011), avaliou a atividade hemolítica de 65 isolados 

clínicos a partir da cavidade oral de pacientes HIV positivos das seguintes espécies de Candida: C. 

albicans (39), C. tropicalis (9), C. glabrata (8), C. krusei (6) e espécies do complexo C. 

parapsilosis (3). Observou-se que a produção de hemolisina pelas espécies de CNCA era superior 

que em C. albicans. 

Enquanto que um estudo conduzido por Favero et al. (2014) que avaliou a atividade 

hemolítica de isolados de Candida spp. obtidos a partir de diferentes pacientes com ICS, incluindo 

10 isolados de C. albicans, 13 de C. tropicalis e oito de C. parapsilosis, descreve a atividade 
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hemolítica moderada para a maioria dos isolados de C. albicans, forte atividade hemolítica para os 

isolados de C. tropicalis e nenhuma atividade desta enzima para os isolados de C. parapsilosis. 

Mais recentemente, Ziccardi et al. (2015), avaliaram a atividade hemolítica de 53 isolados 

clínicos de espécies do complexo C. parapsilosis, obtidos a partir de três hospitais localizados no 

Sudeste do Brasil. Neste estudo observou-se que 28,3% (15/53) dos isolados apresentaram atividade 

hemolítica, sendo que nenhum isolado de C. metapsilosis foi obtido nesse estudo. Contudo, entre os 

isolados de C. parapsilosis sensu stricto apenas (11/43) 25,6% foram capazes de produzir 

hemolisinas, enquanto que (4/10) 40 % dos isolados de C. orthopsiliosis demonstraram atividade 

hemolítica. 

Apesar da regulação gênica da produção de hemolisinas no gênero Candida ainda não estar 

bem elucidada (SILVA et al., 2012), um estudo de Luo et al. (2004) descreve a existencia do gene 

HLP (hemolysin-like protein) em C. glabrata, que codifica uma proteína associada à atividade 

hemolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a prevalência de espécies de Candida isoladas a partir de infecções de corrente 

sanguínea de pacientes atendidos em hospitais terciários de Natal-RN, bem como caracterizar 

fenotipicamente estes isolados quanto à expressão de fatores de virulência in vitro. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

3.2.1. Identificar fenotipicamente os isolados de Candida spp. oriundos de hemoculturas obtidas de 

pacientes hospitalizados;  

3.2.2. Realizar a identificação molecular de espécies crípticas pertencentes ao complexo Candida 

parapsilosis;  

3.2.3. Avaliar o grau de relacionamento genético dos isolados do complexo Candida parapsilosis 

através da construção de dendrogramas; 

3.2.4. Caracterizar fenotipicamente os isolados de Candida spp. quanto a capacidade de aderir a 

células do hospedeiro e material plástico:  capacidade de aderência a CEBH e formação de 

biofilme; 

3.2.5. Caracterizar fenotipicamente os isolados de Candida spp. quanto a capacidade de produzir 

enzimas extracelulares:  proteinase, fosfolipase e hemolisinas.   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção das cepas do estudo 

 

A coleta e processamento dos isolados foi realizada nos hospitais terciários (Hospital 

Universitário Onofre Lopes e Hospital Dr. Luiz Antônio (LIGA contra o Câncer), a partir de 

frascos de hemoculturas positivos para leveduras, utilizando-se o sistema automatizado BD 

BactecTM. Os microbiologistas dos referidos hospitais gentilmente cederam as leveduras 

previamente isoladas ao Laboratório de Micologia Médica e Molecular (LMMM), pertencente ao 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Os isolados clínicos estavam mantidos em ASD (Himedia) para posterior realização da 

identificação taxonômica e avaliação dos fatores de virulência.  Este projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pequisa da LIGA contra o câncer, sob o protocolo 042/042/2012.  

 

4.2 Seleção dos isolados inclusos no estudo 

 

Foram avaliados 70 isolados de Candida spp. obtidos a partir de hemoculturas de pacientes 

com candidemia atendidos em hospitais terciários da cidade de Natal-RN, no período de março de 

2011 a março 2015, pertencentes à Coleção de Culturas do LMMM, do Departamento de Análises 

Clínicas e Toxicológicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As cepas de C. albicans 

ATCC90028, C. tropicalis ATCC13803, C. parapsilosis ATCC22019, C. glabrata ATCC2001 e C. 

krusei ATCC6258 foram utilizados como referência para todos os testes de identificação e 

caracterização dos fatores de virulência. Vale ressaltar que leveduras pertencentes a outros gêneros, 

tais como Trichosporon e Rhodotorula não foram incluídas no presente estudo, mas encontram-se 

armazenadas em nossa coleção de culturas.  

 

4.3 Purificação das colônias 

 

Para a purificação dos isolados obtidos a partir de hemoculturas positivas para leveduras, as 

leveduras primariamente isoladas em ASD foram repicadas para placas de Petri de 90 mm de 

diâmetro contendo o meio cromogênico CHROMagar Candida
® 

(Difco), sendo semeadas por 

esgotamento e incubadas a 30 ºC por 72 horas.  
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As colônias que cresceram isoladamente no CHROMagar Candida
®

 foram repicadas para 

placas de Petri de 90 mm de diâmetro contendo ASD adicionado de 0,5 g/L de cloranfenicol 

(Ariston®) e incubadas a 30 ºC por 48 horas, para posterior realização das provas de identificação. 

As demais leveduras, após identificação pela metodologia clássica, foram incluídas à coleção de 

culturas do LMMM. 

 

4.4 Manutenção das leveduras  

 

Todas as cepas de levedura após a identificação foram semeadas em tubos cônicos (Falcon) 

contendo 6mL de caldo YPD (Yeast peptone dextrose”; extrato de levedura 10 g/L; dextrose 20g/L; 

peptona 20 g/L) liquido, com auxílio de alça em anel de níquel-cromo. Os tubos foram, então, 

incubados “overnight”, à T.A., 200 rpm (Tecnal, TE-420). Um volume de 800 µL do crescimento 

fúngico foi adicionado a 200 µL de glicerol em criotubos de 2mL de volume. Os criotubos foram 

incubados em freezer a -80°C (Termo Scientific). As cepas de leveduras congeladas foram 

reativadas por dois repiques sucessivos em placas de Petri de 90 mm de diâmetro contendo ASD 

adicionado de 0,5 g/L de cloranfenicol à T.A., previamente à realização dos experimentos. 

 

4.5 Identificação das leveduras 

 

Para a identificação das leveduras, foram observadas as características micro e 

macromorfológicas das colônias, bem como da metodologia clássica: assimilação de fontes de 

carbonos e nitrogênio (Auxanograma), e fermentação de fontes de carbono (Zimograma). 

As leveduras do complexo C. parapsilosis foram ainda diferenciadas através de técnica de 

biologia molecular utilizando-se “primers” específicos para as espécies que constituem o complexo 

C. parapsilosis. 

 

4.5.1 Análise macroscópica das colônias 

 

A partir do crescimento fúngico no meio para isolamento primário foi realizada a 

caracterização macroscópica das colônias obtidas, observando-se as características referentes ao 

aspecto, coloração do verso e do reverso, textura e tamanho.  
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4.5.2 Análise micromorfológica de leveduras  

 

Após observação do crescimento das colônias nas placas de Petri contendo ASD adicionado 

de 0,5 g/L de cloranfenicol foi realizado o microcultivo de cada colônia.  Cada amostra foi semeada 

com o auxílio de alça em anel de níquel-cromo em três estrias paralelas sobre a placa de Petri de 90 

mm de diâmetro contendo ágar fubá com Tween-80 (fubá 40 g/L; ágar bacteriológico 20 g/L; 

tween-80 12 ml/L). As estrias realizadas sobre o ágar foram cobertas com lamínulas estéreis e a 

placa incubada a 30 °C, durante 48-96h. As leituras foram realizadas diariamente, em microscopia 

de luz com 400x de magnificação (Olympus, CX21).  

 

4.5.3 Análise fisiológica e bioquímica 

 

4.5.3.1 Testes de assimilação de fontes de carbono e nitrogênio (Auxanograma) 

 

Para a identificação das leveduras em nível de espécie foi utilizado o meio básico C, para o 

teste de assimilação de fontes de carbono, e o meio básico N, para o teste de assimilação de fontes 

de nitrogênio. Para realização dos mesmos, inicialmente foi preparada uma suspensão com a 

levedura obtida de dois repiques com 48 horas de incubação a 30 ºC em placa de Petri contendo 

ASD adicionado de 0,5 g/L de cloranfenicol. Para a suspensão, utilizou-se tubos de ensaio com 2 ml 

de água destilada estéril para o meio C, e tubos com 1 ml de água estéril para o meio N, sendo o 

inóculo adicionado a esses tubos de ensaio com alça de níquel-cromo flambada, de modo a obter 

uma suspensão de micro-organismos compatível com o padrão da escala 5 de MacFarland. 

Subsequentemente, a suspensão de levedura foi adicionada ao meio de cultura ainda líquido, à 

temperatura de 50 ºC (meios básico C e N) e a suspensão distribuída em placas de Petri de 155 mm 

de diâmetro. 

Seguido à solidificação do meio de cultivo, sobre a superfície do meio básico C, foram 

adicionadas 14 diferentes fontes de carbono em pequenas concentrações, em posições previamente 

marcadas na placa de Petri. As fontes de carbono utilizadas foram: celobiose (Vetec®), dulcitol 

(Vetec), galactose (Vetec), glicose (Cinética), inositol (Vetec), lactose (Queel), maltose (Reagen), 

manitol (Vetec), melibiose (Vetec), rafinose (Vetec), ramnose (Vetec), sacarose (Reagen), trealose 

(Vetec) e xilose (Reagen).  

De modo semelhante, sobre a superfície do meio básico N, foi adicionado nitrato de potássio 

(KNO3) (Reagen), como fonte de nitrogênio. Utilizou-se a peptona (Himedia) foi utilizada como 

controle positivo. 
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As placas foram incubadas à T.A., por 72 horas. Após o período de incubação, observou-se 

em quais fontes de nutriente havia presença de halo de crescimento fúngico, indicando a utilização 

de fontes de carboidrato e ou/nitrogênio pela via oxidativa (YARROW et al, 1998).   

 

4.5.3.2 Testes de fermentação de fontes de carbono (Zimograma) 

 

Para avaliar a capacidade fermentativa de diferentes carboidratos pelas leveduras, foram 

utilizados tubos de ensaio contendo tubos de Duhram invertidos. Os tubos de ensaio continham 6 ml 

do meio básico para fermentação, com peptona, extrato de levedura e diferentes açúcares. À 

semelhança do auxanograma, inicialmente foi preparada uma suspensão com a levedura obtida de 

dois repiques com 48 horas de incubação à T.A. em placa de Petri de 90 mm de diâmetro contendo 

ASD adicionado de 0,5 g/L de cloranfenicol. Para a suspensão utilizou-se tubos de ensaio com 2 ml 

de água destilada estéril. O inóculo foi adicionado a esses tubos de ensaio com alça de níquel-cromo 

flambada para se obter uma suspensão de leveduras compatível com o padrão da escala 5 de 

MacFarland.Foram utilizados para cada cepa de levedura isolada 7 tubos de ensaio com tubos de 

Durham invertidos, sendo que cada um continha uma fonte de carboidrato distinta. Os carboidratos 

utilizados foram: galactose (Vetec), glicose (Cinética), lactose (Queel), maltose (Reagen), rafinose 

(Vetec) e trealose (Vetec). Adicionou-se 200 µl da suspensão de levedura em cada tubo de ensaio, 

seguido de homogeneização e incubação à T. A. As leituras foram realizadas diariamente entre 7 e 

21 dias, sendo que foi considerado resultado positivo quando 1/3 a 3/3 do tubo de Durham estava 

preenchido com gás, produzido pela fermentação dos carboidratos. O teste foi considerado negativo 

quando não foi observada produção de gás dentro do tubo de Durham (YARROW et al, 1998). 

 

4.5.4 Triagem Fenótipica 

 

4.5.4.1 Caldo Sabouraud hipertônico 

 

Alíquotas de 20 μL da suspensão de cada levedura (padrão 5 da escala de MacFarland) 

foram adicionadas a tubos contendo 1mL de Sabouraud em caldo suplementado com 6.5% de 

cloreto de sódio (NaCl) incubadas por 96 h. As culturas foram examinadas visualmente para 

verificação de crescimento (turbidez) em intervalos de 24 h. As leveduras capazes de turvar o meio 

foram identificadas como C. albicans. Aquelas incapazes de provocar a turvação em até 96 horas, 



51 
 

 

receberam identificação presuntiva de C. dubliniensis (ALVES et al., 2002). As cepas de referência 

de C. albicans (ATCC90028) e C. dubliniensis (CBS7987) foram utilizadas como controle do teste.  

 

4.5.4.2 Crescimento à temperatura de 42 ºC 

 

Uma unidade formadora de colônia (UFC) de cada isolado foi semeada em tubos com YPD 

liquído pela técnica de esgotamento.  Após incubação dos mesmos por 48 h à 42°C. Os isolados 

que não exibiram crescimento após o período de incubação, foram considerados como suspeitos de 

C. dubliniensis. Cepas que exibiram crescimento foram identificadas como C. albicans 

(COLEMAN et al., 1997). As cepas de referência de C. albicans (ATCC90028) e C. dubliniensis 

(CBS7987) foram utilizadas como controle do teste.  

 

4.5.5 Métodos comerciais semi-automatizados e automatizados de identificação de leveduras 

 

Foram utilizadas cartelas do kit ID32C (BioMériuex
®
), quando a identificação pelo método 

clássico foi inconclusiva. Para tanto, foram observadas as recomendações do fabricante. As 

amostras provenientes da LIGA contra o câncer foram previamente identificadas em laboratório 

privado da cidade de Natal-RN, Brasil, pelo sistema VITEK® 2 Compact (BioMérieux
®
). 

 

4.5.6 Identificação molecular 

 

Os métodos moleculares para identificação das espécies crípticas do complexo C. parapsilosis (C. 

parapsilosis, C. orthopsilosis e C. metapsilosis) foram realizados como descrito a seguir. 

 

4.5.6.1 Extração de DNA  

 

Células de Candida do complexo C. parapsilosis foram semeadas em meio YPD líquido e 

incubadas a 30°C, 200 rpm, “overnight”. Transferiram-se 250 μL da cultura para microtubos de 1,5 

mL estéreis. Após centrifugação em microcentrífuga (Eppendorf, 5424 R), utilizando-se a 

velocidade máxima (13000 rpm) por 2 minutos, o sobrenadante foi removido e desprezado, 

restando apenas o “pellet”. Foram adicionados 25 μL do reagente PrepMan® Ultra (Applied 

Biosystems) ao microtubo contendo o “pellet” e, após agitação mecânica vigorosa por 5 minutos, os 
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microtubos foram incubados em banho-maria (Quimis, Q334M) à 100°C por 10 min., sendo 

posteriormente centrifugados à velocidade máxima (13000 rpm), por 2 minutos, em microcentrífuga 

(Eppendorf, 5424 R). Alíquota de 25 μL do sobrenadante foi transferida para microtubos de 1,5mL 

estéreis e o DNA extraído armazenado à -20°C, segundo as recomendações do fabricante.  

 

4.5.6.2 Quantificação do DNA  

 

O DNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro específico (Thermo Scientific, 

NanoDrop 2000), utilizando-se 2 μL da amostra de DNA e água milli-Q estéril como branco. As 

absorbâncias a 260 nm (DO260nm) e a 280 nm (DO280nm) de comprimento de onda foram 

determinadas. Segundo Sambrook et al. (1989), a absorbância a 260 nm igual a 1, contém uma 

concentração de 50 μg/mL de DNA dupla fita, 40 μg/mL de DNA fita simples e ~ 20 μg/mL de 

oligonucleotídeos de fita simples. A absorbância a 280 nm de comprimento de onda é utilizada para 

verificar a contaminação da amostra de DNA com proteínas. A razão entre as leituras 

DO260nm/DO280nm permite uma estimativa da pureza do DNA, que deve apresentar valores entre 1,8 

e 2,0. A razão abaixo de 1,6 indica grande quantidade de contaminantes e proteínas e, na sua 

ocorrência, a extração deve ser realizada novamente.  

 

4.5.6.3 Triagem das espécies do complexo C. parapsilosis 

 

Para a triagem das espécies do complexo C. parapsilosis, os “primers” POMF (5 ′ -

TAGGTGAACCTGCGGAA-3 ′) e POMR (5 ′ -CAGCGTATCGCTCAACA-3 ′) foram utilizados 

(GE et al., 2012). 

Para as reações de PCR foram adicionados em microtubos de 0,2 mL os seguintes 

componentes: 12,5 µL de PCR Master Mix 2X, PROMEGA [Taq DNA polimerase 50 U/mL; 

deoxinucleotídios (dATP, dGTP, dCTP, dTTP, 400 µM cada); MgCl2 3mM], 1 µL de cada 

oligonucleotídio (“primer”) na concentração inicial de 10 pmol/µL; 1 µL do DNA genômico diluído 

a 40 ng/µL e 9,5 µL de água milli-Q estéril livre de nucleases (PROMEGA), totalizando um volume 

de 25 µL.  

O DNA foi amplificado utilizando um termociclador (Amplitherm, TX 96, Brasil). Foram 

utilizados os seguintes ciclos de PCR: ciclo de desnaturação inicial a 94°C por 3 minutos; seguido 

de 30 ciclos a 94° C – 1 minuto (desnaturação); 60°C – 1 minuto (hibridização); 72° C- 2 minutos 

(extensão); e ciclo de extensão final, utilizando a temperatura de 72°C por 5 minutos. 
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4.5.6.4 Genotipagem por RAPD 

Para diferenciar as espécies crípticas pertencentes ao complexo C. parapsilosis, utilizou-se o 

“primer” RPO2 (5’-GCGATCCCCA-3’) por RAPD, validado através de sequenciamento de DNA 

por Ge et al. (2012).  

Para as reações de PCR foram adicionados em microtubos de 0,2 mL os seguintes 

componentes: 7,5 µL de água milli-Q estéril; 2,5 µL de 10 X “buffer” (Invitrogen Corporation, CA, 

USA); 5 µL de dNTP mix (dATP, dGTP, dCTP, dTTP, 1,26 mM cada, Invitrogen Corporation, CA, 

USA); 3,5 µL de MgCl2 50 mM (Invitrogen Corporation, CA, USA); 5 µL do “primer” RPO2 na 

concentração de 10 pmol/µL; 0,13 µL de Tween 20; 0,4 µL de Taq DNA polimerase (5 U/µL; 

Invitrogen Corporation, CA, USA) e 1 µL do DNA genômico diluído a 40 ng/µL, totalizando um 

volume de 25 µL.  

O DNA foi amplificado utilizando um termociclador (Amplitherm, TX 96, Brasil). Foram 

utilizados os seguintes ciclos de PCR na genotipagem por RAPD: ciclo de desnaturação inicial a 

94°C por 5 minutos; seguido de 45 ciclos a 94°C – 30 segundos (desnaturação); 36°C – 1 minuto 

(hibridização); 72° C - 2 minutos (extensão); e ciclo de extensão final, utilizando a temperatura de 

72°C por 10 minutos.  

 

4.5.6.5 Eletroforese em gel de agarose  

 

O gel de agarose (Ultra Pure Agarose-Invitrogen Corporation, CA, USA) para a eletroforese 

foi usado na concentração de 1,2% em solução tampão TAE (Tris-Acetato-EDTA) [tris base – 2-

amino-2-hidroximetil-propano-1,3-diol 2M (4,84g); ácido acético glacial (1,14 mL); EDTA 0,5M 

pH 8,0 (2mL), água milli-Q 98 mL]. Os produtos amplificados nas reações de PCR foram diluídos 

em tampão orange G (OrangeG, Sigma; 20 µL do produto amplificado em 3 µL do tampão orange 

G) e 1 µL do marcador de peso molecular (100 base pair Ladder / Invitrogen Corporation, CA, 

USA) foi diluído em 9 µL de água milli-Q estéril e 2 µL do tampão orange G. Foram adicionados 

20 µL do produto amplificado e do marcador de peso molecular diluídos a cada orifício do gel.  

Para a corrida eletroforética dos produtos da amplificação pelo primer POM, utilizou-se uma 

voltagem de 95 volts por 2 h; enquanto para a corrida eletroforética dos produtos da amplificação 

por genotipagem por RAPD, utilizou-se voltagem de 100 volts por 30 minutos, seguida de voltagem 

de 55 volts por 4,5 h. 
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Após o término da eletroforese, o gel foi corado com solução de brometo de etídio 

(Ethidium bromide, Sigma,) 0,5 µg/mL durante 20 minutos e descorado em água destilada por 10 

minutos, sob agitação. 

Os padrões de bandas contidos nos géis foram visualizados em um transiluminador de raios 

UV (Spectroline
®
 Ultraviolet Transilluminator). A imagem gerada foi capturada e armazenada no 

formato JPEG para análises posteriores com construção de dendrogramas. As cepas de C. 

orthopsilosis ATCC96139 C.metapsilosis ATCC96143 e C. parapsilosis ATCC22019 foram 

utilizadas como controle de cada reação de PCR e RAPD. O DNA de C. albicans ATCC90028 foi 

utilizado como controle negativo.  

 

4.5.6.6 Avaliação da similaridade dos padrões de bandas 

 

A análise dos resultados gerados pelo método de RAPD foi realizada por dendrograma 

utilizando o programa GEL COMPAR II (Applied Maths, Kortrijk, Bélgica) através de análise de 

agrupamento, de acordo com a similaridade dos padrões de bandas obtidos. 

Os géis foram comparados entre si após o aporte de suas imagens pelo programa Gel 

Compar II. Este programa corrige distorções do gel, como padrões de sorriso, através da 

comparação com um padrão universal e seleciona automaticamente as bandas presentes no gel. As 

imagens originais dos géis foram analisadas visualmente para desconsiderar os artefatos. O 

coeficiente de Dice com tolerância de 2% foi utilizado para esta análise, que se baseia na presença e 

ausência de bandas, bem como no maior peso para as bandas em comum entre as amostras 

analisadas para gerar a matriz de similaridade. Para gerar o dendrograma, foi utilizado o método 

UPGMA (“unweighted pair-group method using arithmetic averages”) que, baseado na matriz de 

similaridade, faz o grupamento par a par das amostras, gerando desta maneira o grupamento em 

uma árvore enraizada. 
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4.6 Análise fenotípica dos fatores de virulência de Candida spp. 

 

4.6.1 Caldo NGY para padronização 

 

Para a caracterização fenotípica dos diferentes fatores de virulência, os isolados de Candida 

spp. foram inicialmente crescidos em 5mL de meio NGY (Neopeptona Difco 1g/L; dextrose 4g/L; 

Extrato de leveduras Difco 1g/L). Quando as células são inoculadas por “wet looping” neste meio 

(com uma alça em anel carregada por um filme de suspensão de leveduras rapidamente imersa no 

meio e removida) e incubadas por 18-24 h em shaker a 30 °C, 200 rpm, um inóculo de 

aproximadamente 2x10
8
 células/mL é produzido (CHAVES et al, 2007). 

 

4.6.2 Ensaio para determinação da capacidade de aderência de Candida spp. a células 

epiteliais bucais humanas (CEBH) 

 

Foi utilizado o método de Bates et al. (2005). Células de Candida spp. foram crescidas 

“overnight” em NGY, com posterior medição da absorbância em DO 600nm dos isolados. Amostras 

de CEBH foram coletadas em jejum e sem assepsia bucal dos mesmos voluntários saudáveis (que 

não demonstraram colonização por leveduras) com swab estéril friccionado por 2 min na cavidade 

oral e transferidos para tubos falcon contendo 5 mL de PBS e mantidas refrigeradas até o momento 

de experimentação. Suspensões de levedura e CEBH foram centrifugadas a 1200 g (4 °C) por 5 min 

e lavadas três vezes com PBS. O inóculo foi padronizado para 5x10
6
 células/mL (levedura) e 5x10

5
 

células/mL de CEBH. Os dois tipos de células foram misturados em iguais proporções (100 µl de 

cada suspensão) em frascos de vidro estéreis, sendo os mesmos incubados em shaker a 37 °C por 

1h. Subsequentemente, as células foram fixadas em 200 µl de formalina a 10% em PBS e o número 

de células de levedura aderidas por cada CEBH determinado. Foram contadas 150 CEBH, 

utilizando-se microscópio óptico (Olympus, CX21) em 400 vezes de magnificação. O ensaio foi 

realizado em triplicata. 

 

4.6.3 Ensaio de formação de biofilme em Candida spp. 

 

Para a indução de biofilme, seguiu-se o protocolo de Jin et al. (2003) adaptado por Melo et 

al. (2007). Células de Candida spp. foram cultivadas em SDA a 35°C por 18 horas. Os isolados 

foram inoculados utilizando-se a técnica de “wet-looping” em 5 mL do meio YNB (Yeast Nitrogen 

Base) acrescido de 50 mM de glicose (Difco), e incubados durante 18 horas a 200 rpm. Após o 
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período de incubação, as amostras foram centrifugadas a uma velocidade de 5.000 rpm por 5 

minutos a temperatura ambiente, sendo o pellet formado lavado duas vezes em 5 mL de PBS 

(solução salina de tampão fosfato, pH 7,2, Ca
2+

 e Mg
2+

 livres), em iguais condições de 

centrifugação. Para ajustar a concentração celular em 10
7
 células/mL, o pellet foi ressuspenso em 5 

mL de PBS e a suspensão celular ajustada para uma densidade óptica de 0,38 de absorbância a 520nm.  

Subsequentemente, para a fase de adesão, a suspensão do inóculo padronizado foi transferida para 

placas de microtitulação de poliestireno estéreis com 96 poços. Em cada poço foram adicionados 

100µL da suspensão, sendo a placa posteriormente incubada por 1,5 h A 37°C sob agitação 

mecânica de 75 rpm. Como controle negativo, 8 poços foram tratados de maneira idêntica, 

excluindo-se os conteúdos celulares. Após a fase de adesão, a suspensão de células não aderidas foi 

aspirada, sendo os poços lavados duas vezes com 150 uL de PBS. Imediatamente, um total de 100 

µL de meio YNB acrescido de 50 mM de glicose (Difco) foi adicionado em cada um dos poços e a 

placa foi incubada por 66 horas a 37°C sob agitação de 75 rpm. Após este período, o biofilme foi 

quantificado utilizando-se coloração de cristal violeta (Sigma Chemical Corporation, St Louis, MO, 

EUA). Todos os ensaios foram realizados em quintuplicata. 

 

4.6.3.1 Coloração do biofilme de Candida spp. pelo cristal violeta 

 

Após a indução de biofilme, o meio YNB acrescido de 50 mM de glicose (Difco) foi 

removido por pipetação, sendo cada poço da placa lavado duas vezes com 150 uL de PBS. Depois 

de retirado o PBS, a placa foi mantida por 45 minutos à temperatura ambiente para secagem.  Em 

seguida, foram adicionados 110 uL de solução aquosa de cristal violeta 0,4% (Sigma Chemical 

Corporation, St Louis, MO, EUA) em cada poço com incubação por 45 minutos, seguido de três 

lavagens com 300 uL de água milli-Q. Subsequentemente, as amostras foram descoradas com 200 

uL de etanol 95% por um período de 45 minutos. Cerca de 100 uL da solução descorante foram 

transferidos para uma nova placa e submetidos à quantificação em leitor espectrofotométrico de 

placas, com filtro de 570 nm. Os valores de absorbância dos controles negativos foram subtraídos das 

amostras teste para normalização dos resultados.  

 

4.6.4 Ensaio para detecção de atividade de proteinase em Candida spp. 

 

A atividade de proteinase foi determinada utilizando-se a metodologia de Chaves et al. 

(2007). Amostras contendo 200 µL de células crescidas em NGY foram transferidos para tubos de 

ensaio contendo 5 mL de meio YCB+ BSA (Yeast Carbon Base Difco 11.7 g/L; dextrose 10 g/L; 
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Bovine Serum Albumine Fraction V Sigma 5g/L) e incubadas em “shaker” a 30 °C por 72 h. A 

turbidez da cultura (DO 600nm) foi determinada em espectrofotômetro (Biochrom, Libra S32). Os 

tubos foram centrifugados (Hanil Science Industrial, Supra 2K) a 4300 g, 25ºC, por 30 minutos, 

para a remoção de restos celulares. Após centrifugação, um volume de 250 µL do sobrenadante das 

culturas foi transferido para os tubos teste e controle (em triplicata) e apenas nos tubos teste foi 

adicionado 1 mL de tampão citrato de sódio acrescido de 1% BSA, pH 3.8 Os tubos teste e controle 

(contendo apenas os sobrenadantes das culturas) foram incubados em banho-maria (Quimis, 

Q334M) a 37 °C por 1 h. A reação foi interrompida pela adição de 2,5 mL de ácido tricloroacético 

(TCA; Trichloro acetic acid, Sigma) 5% (w/v) a cada tubo. Os tubos teste foram incubados no gelo 

por 10 min e 1mL de tampão citrato de sódio acrescido de 1% BSA foi adicionado aos tubos 

controle. Posteriormente, os precipitados foram removidos por centrifugação à 4°C, 2800 g por 10 

minutos. A absorbância em DO280nm dos sobrenadantes dos tubos teste foi determinada utilizando-se 

os sobrenadantes dos tubos controle como branco. A atividade proteolítica foi determinada pelo 

aumento de produtos solúveis em ácido tricloroacético (TCA; Sigma) medida a DO280nm de 

absorbância em triplicata, em função do crescimento de um dos isolados (DO600nm). 

 

4.6.5 Ensaio para determinação da atividade de fosfolipase em Candida spp. 

 

Para determinar a atividade de fosfolipases foi utilizado o método proposto por Price et al. 

(1982).  Padronizou-se o inóculo de culturas crescidas “overnight” em NGY a uma concentração de 

2x10
5
 cels/mL, sendo inoculadas em triplicata em ágar fosfolipase (ágar gema de ovo) e incubadas 

a 30º C, por 72h. Após o período de incubação, a zona de precipitação (Pz) foi determinada pela 

relação entre o diâmetro da colônia e o diâmetro da colônia mais halo de precipitação. As amostras 

com valores de Pz = 1 foram consideradas fosfolipases negativas, enquanto valores mais próximos 

de zero indicam forte produção de fosfolipases. 

 

Zona de precipitação (Pz) = 
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4.6.6 Ensaio para determinação da atividade hemolítica em Candida spp. 

 

Para avaliação da produção de hemolisinas seguiu-se a metodologia proposta por Luo et al. 

(2011) com algumas adaptações. Células de Candida spp. foram cultivadas em ASD a 35°C por 18 

horas. Obteve-se crescimento “overnight” em meio NGY, de modo que o inóculo foi padronizado 

para 2x10
5
 células/mL. De cada amostra padronizada foi retirada alíquota de 10 µL, semeada em 

triplicata na superfície de ASD acrescido de 7% de sangue de carneiro fresco (Ebe-farma) e 3% de 

glicose, contido em placas de Petri de 155 mm de diâmetro. Procedeu-se incubação por 48 h a 37°C 

em ambiente com 5% de CO2. Ao final desse período, a presença de um halo claro definido em 

torno do inóculo indicou atividade hemolítica positiva. Como controle positivo utilizou-se uma cepa 

de Streptococcus pyogenes (Grupo A), beta hemolítico. A cepa de referência ATCC22019 de C. 

parapsilosis foi utilizada como controle negativo do teste. Os diâmetros da zona de hemólise e da 

colônia foram medidos com a finalidade de obter o índice de hemólise para cada amostra. 

 

Índice de hemólise (IH) = 
                            

                                                
 

 

 

4.6.7 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o software estatístico '' Graph Pad, Prism'' versão 

6.0 e o "Stata" versão 11.0. Os resultados foram apresentados como média + desvio padrão, e as 

diferenças foram analisadas pelo teste T para uma amostra. Para todas as análises foram 

considerados P ˂ 0,05 e intervalo de confiança de 95% como estatisticamente significante. Além 

disso, todos os valores obtidos para os atributos de virulência avaliados in vitro foram classificados 

em análises tercis nas categorias de baixas, média ou alta expressão dos fatores de virulência. Para 

avaliar-se uma possível correlação entre os fatores de virulência testados para todas as cepas, 

adotou-se o coeficiente de Sperman, de acordo com GraphPad Prim® 5.0 (GraphPad Software, 

EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Obtenção das Cepas de Candida spp. avaliadas neste estudo e identificação taxonômica  

 

Para o presente estudo foram selecionados 70 isolados de Candida spp. obtidos a partir de 

culturas de sangue de pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários da cidade do 

Natal, RN, no período março de 2011 a março 2015, pertencentes à Coleção de Culturas do 

LMMM. Dos 70 isolados, 28 foram sequencialmente obtidos a partir de 11 pacientes diferentes 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Fatores de virulência de Candida spp. obtidas a partir de culturas de sangue de pacientes com 

candidemia atendidos em hospitais terciários da cidade do Natal, RN, no período março de 2011 a março 

2015. 

Cepas Pacientes 

No de céls. de 

Candida 

aderidas à 150 

CEBH 

Formação de 

biofilme 

(DO570nm) 

Atividade 

proteolítica 

(DO280nm/ 

DO600nm 

Atividade de 

fosfolipase 

(Pz) 

Atividade 

hemolítica 

(IH) 

 

C. albicans ATCC 90028 

 

158 ± 11 0,03 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,48 ± 0,04 0,49 ± 0,01 

LMMM79 C. albicans 2 213 ± 15* 0,01 ± 0,01* 0,08 ± 0,01* 0,62 ± 0,02* 0,45 ± 0,04 

LMMM 84 C. albicans 7 196 ± 7* 0,25 ± 0,05* 0,04 ± 0,00 0,54 ± 0,02 0,37 ± 0,01* 

LMMM 109 C. albicans 9 269 ±16* 0,09 ± 0,01* 0,05 ± 0,02 0.64 ± 0,01* 0,33 ± 0,03* 

LMMM 112 C. albicans 10 244 ± 24* 0,54 ± 0,09* 0,15 ± 0,01* 0,64 ± 0,05* 0,35 ± 0,01* 

LMMM 196 C. albicans 14 259 ± 32* 0,08 ± 0,09 0,07 ± 0,00* 0,64 ± 0,02* 0,48 ± 0,02 

LMMM 234 C. albicans 16 282 ± 14* 0,46 ± 0,11* 0,08 ± 0,00* 0,43 ± 0,00 0,37 ± 0,04* 

LMMM 238 C. albicans 16 209 ± 9* 0,77 ± 0,14* 0,03 ± 0,00* 0,40 ± 0,01* 0,48 ± 0,03 

LMMM 239 C. albicans 17 156 ± 18 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01* 0,52 ± 0,02 0,44 ± 0,03 

LMMM 240 C. albicans 18 158 ± 18 0,01 ± 0,00* 0,03 ± 0,00* 0,52 ± 0,02 0,51 ± 0,04 

LMMM 242 C. albicans 19 210 ± 14* 0,02 ± 0,02 Negativo  0,40 ± 0,01* 0,70 ± 0,06* 

LMMM 243 C. albicans 20 224 ± 24* Negativo 0,06 ± 0,01 0,39 ± 0,00* 0,70 ± 0,03* 

LMMM 290 C. albicans 26 254 ± 10* 0,11 ± 0,01* 0,08 ± 0,00* 0,46 ± 0,01 0,44 ± 0,02* 

LMMM 291 C. albicans 27 321 ± 40* 0,12 ± 0,02* 0,07 ± 0,01* 0,50 ± 0,00 0,48 ± 0,02 

LMMM 292 C. albicans 28 258 ±22* 0,09 ± 0,00* 0,07 ± 0,00* 0,51 ± 0,02 0,45 ± 0,01* 

LMMM 293 C. albicans 26 253 ±18* 0,34 ± 0,02* 0,04 ± 0,00 0,52 ± 0,02 0,51 ± 0,01 

LMMM 432 C. albicans 34 297 ± 22* 0,03 ± 0,00 0,06 ± 0,01* 0,45 ± 0,00 0,55 ± 0,04 

LMMM 449 C. albicans 37 195 ± 12* 0,04 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,45 ± 0,00 0,52 ± 0,03 
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LMMM 609 C. albicans 42 314 ±14* 0,03 ± 0,01* Negativo  0,60 ± 0,00* 0,53 ± 0,05 

LMMM 611 C. albicans 44 289 ± 16* 0,11 ± 0,01* 0,013 ± 0,00* 0,46 ± 0,04 0,52 ± 0,01 

LMMM 612 C. albicans 44 310 ± 26* 0,10 ± 0,01* 0,05 ± 0,00 0,63 ± 0,05* 0,51 ± 0,04 

LMMM 613 C. albicans 44 281 ± 19* 0,07 ± 0,01* 0,04 ± 0,00* 0,56 ± 0,00 0,55 ± 0,02* 

LMMM 651 C. albicans 47 283 ± 20* 0,11 ± 0,01* Negativo  0,60 ± 0,03* 0,44 ± 0,02* 

LMMM 673 C. albicans 48 212 ± 8* 0,09 ± 0,00* 0,08 ± 0,00* 0,51 ± 0,05 0,45 ± 0,01* 

LMMM 707 C. albicans 52 298 ± 13* 0,17 ± 0,02* 0,03 ± 0,01* 0,61 ± 0,02* 0,51 ± 0,04 

C. tropicalis ATCC 13803 - 141±17 0,07 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,65 ± 0,02 0,35 ± 0,01 

LMMM 81 C. tropicalis 4 87 ± 4* 0,04 ± 0,01* 0,05 ± 0,01* Negativo NT ** 

LMMM 82 C. tropicalis 5 174 ± 27 0,31 ± 0,03* 0,03 ± 0,00* 0,55 ± 0,02* 0,32 ± 0,02 

LMMM 113 C. tropicalis 11 300 ± 24* 0,26 ± 0,03* 0,04 ± 0,00* 0,75 ± 0,00 0,29 ± 0,01* 

LMMM 185 C. tropicalis 12 93 ± 6* 1,81 ± 0,04* 0,05 ± 0,01* Negativo 0,26 ± 0,03* 

LMMM 195 C. tropicalis 13 33 ± 4* 1,96 ± 0,13* 0,05 ± 0,00* 0,65 ± 0,00 0,32 ± 0,02 

LMMM 268 C. tropicalis 24 160 ± 14 1,89 ± 0,18* 0,05 ± 0.00* 0,54 ± 0,02* 0,38 ± 0,01* 

LMMM 269 C. tropicalis 24 142 ± 6 1,90 ± 0,02* 0,04 ± 0,00* 0,52 ± 0,02* 0,42 ± 0,00* 

LMMM 294 C. tropicalis 29 99 ± 17* 0,40 ± 0,04* 0,07 ± 0,00 0,56 ± 0,02* 0,44 ± 0,04 

LMMM 295 C. tropicalis 29 106 ± 5 0,36 ± 0,00* 0,04 ± 0,01* 0,57 ± 0,01* 0,40 ± 0,02* 

LMMM 429 C. tropicalis 32 188 ± 9* 0,02 ± 0,01* 0,05 ± 0,00* 0,46 ± 0,02* 0,38 ± 0,01* 

LMMM 430 C. tropicalis 32 135 ± 7 1,36 ± 0,07* 0,04 ± 0,00* 0,55 ± 0,02* 0,44 ± 0,00* 

LMMM 446 C. tropicalis 35 141 ± 14 1,72 ± 0,06* 0,07 ± 0,01 0,50 ± 0,03* 0,29 ± 0,01* 

LMMM 447 C. tropicalis 35 155 ± 4 2,22 ± 0,06* 0,05 ± 0,01* 0,53 ± 0,00* 0,39 ± 0,01* 

LMMM 608 C. tropicalis 41 159 ± 11 0,45 ± 0,03* Negativo  0,53 ± 0,00* 0,41 ± 0,01* 

LMMM 610 C. tropicalis 43 129 ± 5 1,94 ± 0,16* Negativo 0,55 ± 0,00* 0,38 ± 0,03 

LMMM 615 C. tropicalis 46 204 ± 18* 0,15 ± 0,03* 0,04 ± 0,00* 0,69 ± 0,02 0,29 ± 0,02* 

LMMM 650 C. tropicalis 46 187 ± 9* 1,07 ± 0,05* 0,03 ± 0,01* 0,55 ± 0,00* 0,31 ± 0,01* 

LMMM 674 C. tropicalis 49 186 ± 3* 1,73 ± 0,03* Negativo 0,56 ± 0,03* 0,44 ± 0,01* 

C. parapsilosis  ATCC 22019 - 89 ± 12 0,04 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,83 ± 0,00 Negativo 

LMMM 78 C. orthopsilosis 1 275 ± 28* 0,13 ± 0,02* 0,09 ± 0,01* 0,48 ± 0,02* 0,72 ± 0,04* 

LMMM 80 C. metapsilosis 3 112 ± 16 0,02 ± 0,00* 0,05 ± 0,01* Negativo 0,42 ± 0,01* 

LMMM 83 C. parapsilosis 6 260 ± 30* 0,45 ± 0,08* 0,05 ± 0,00* 0,66 ± 0,11 0,31 ± 0,23 

LMMM 85 C. parapsilosis 8 180 ± 16* 1,81 ± 0,01* 0,04 ± 0,00* Negativo 0,30 ± 0,02* 

LMMM 284 C. metapsilosis 25 131 ± 9* 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01* Negativo 0,41 ± 0,03* 

LMMM 285 C. metapsilosis 25 143 ±11* 0,06 ± 0,01 0,04 ± 0,01 Negativo 0,42 ± 0,03* 

LMMM 286 C. orthopsilosis 25 213 ± 16* 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,00* Negativo 0,41 ± 0,03* 

LMMM 287 C. orthopsilosis 25 196 ± 33* 0,01 ± 0,00* 0,03 ± 0,01 0,61 ± 0,01* 0,42 ± 0,03* 

LMMM 288 C. orthopsilosis 25 168 ± 9* Negativo Negativo 0,54 ± 0,02* 0,44 ± 0,01* 
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LMMM 289 C. orthopsilosis 25 148 ± 8* 0,04 ± 0,01 Negativo Negativo 0,50 ± 0,03* 

LMMM 296 C. parapsilosis   26 209 ± 14* 0,06 ± 0,02 0,04 ± 0,00* 0,70 ± 0,03* 0,42 ± 0,01* 

LMMM 428 C. parapsilosis   31 113 ± 8* 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01* Negativo 0,45 ± 0,00 

LMMM 431 C. orthopsilosis 33 70 ± 10 0,02 ± 0,00* 0,03 ± 0,00 0,64 ± 0,03* 0,38 ± 0,02* 

LMMM 454 C. parapsilosis 39 180 ± 14* 0,02 ± 0,01* Negativo 0,61 ± 0,01* 0,31 ± 0,01* 

LMMM 455 C. parapsilosis 40 227 ± 6* 0,03 ± 0,01 0,08 ± 0,00* Negativo 0,52 ± 0,05* 

LMMM 614 C. parapsilosis  45 143 ± 5* 0,01 ± 0,01* 0,04 ± 0,01 0,69 ± 0,06 0,58 ± 0,02* 

LMMM 616 C. parapsilosis 45 101 ± 9 0,06 ± 0,02 Negativo 0,62 ± 0,01* 0,31 ± 0,03* 

LMMM 706 C. orthopsilosis 51 40 ± 3* 0,04 ± 0,01 Negativo  0,69 ± 0,05* 0,33 ± 0,01* 

C. glabrata ATCC 2001 - 59 ± 9 0,06 ± 0,01 Negativo 0,58 ± 0,02 0,33 ± 0,01 

LMMM 255 C. glabrata 22 63 ± 10* 0,01 ± 0,00* 0,03 ± 0,00 0,56 ± 0,00 0,34 ± 0,01 

LMMM 448 C. glabrata 36 32 ± 5* 0,03 ± 0,01 0,05 ± 0,00* Negativo 0,28 ± 0,01* 

LMMM 453 C. glabrata 38 81 ± 12 0,05 ± 0,01 0,07 ± 0,00* 0,60 ± 0,04 0,31 ± 0,02 

LMMM 703 C. glabrata 50 92 ± 13 0,05 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,52 ± 0,02* 0,36 ± 0,03 

LMMM 704 C. glabrata 50 82 ± 6 0,11 ± 0,01* 0,10 ± 0,01* 0,56 ± 0,02 0,39 ± 0,02* 

LMMM 705 C. glabrata 50 73 ± 6 0,06 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,52 ± 0,02* 0,25 ± 0,03* 

LMMM 708 C. glabrata 53 72 ± 5* 0,03 ± 0,01* Negativo 0,55 ± 0,02 0,34 ± 0,02 

C. krusei ATCC - 27 ± 4 0,14 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,46 ± 0,02 0,50 ± 0,02 

LMMM 249 C. krusei 21 28 ± 9 0,13 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,57 ± 0,01* NT ** 

C. lusitaniae LMMM 205 15 97 ± 9 0,19 ± 0,17 0,03 ± 0,01 0,52 ± 0,02 0,52 ± 0,04 

C. ciferri LMMM 256 23 128 ± 13 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 Negativo 0,46 ± 0,04 

       

 

 

 

 

 

No que se refere à identificação dos isolados, todos estes foram identificados 

fenotipicamente pela metodologia clássica de identificação de leveduras, que utiliza os testes de 

auxanograma, zimograma e teste de microcultivo em ágar fubá acrescido de Tween 80. Houve 

100% de concordância entre a metodologia clássica e os métodos de identificação comercial.  

Os isolados identificados como sendo C. albicans apresentaram coloração verde (variando 

em tons de intensidade), no CHROMagar Candida
®
 e no aspecto micromorfológico através do 

microcultivo em agar fubá acrescido de Tween 80 apresentavam: blastoconídios, pseudo-hifas, hifas 

verdadeiras e clamidoconídios. Os isolados identificados como C. tropicalis apresentavam 

* P<0,05 

** Não testado 

OBS: O sombreado cinza escuro representa alta produção, cinza claro, média produção e sem sombramento, baixa produção dos 

fatores de virulência avaliados.  
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coloração azul no CHROMagar Candida
®
 e no microcultivo foram visualizados: blastoconídios, 

pseudo-hifas, hifas verdadeiras. Os isolados do complexo C. parapsilosis apresentaram no 

CHROMagar Candida
®

 coloração rosa, que variavam em tons de intensidade e ao microcultivo 

observaram-se blastoconidios de formatos ovais e pseudo-hifas. As cepas identificadas como sendo 

C. glabrata apresentaram coloração lilás no CHROMagar Candida
®

, e no microcultivo 

visualizaram-se apenas blatoconidios esféricos.  O isolado de C. krusei apresentou coloração de 

centro roxo com bordas claras no CHROMagar Candida
®
 e aspecto micromorfológico bem 

característico: blastoconidios em cachos e peseudo-hifas. As espécies C. ciferri e C. lusitaniae 

apresentaram coloração rosa claro e roxo com borda clara respectivamente no CHROMagar e 

características macro e micromorfológicas pouco características, incluindo blastoconidios e pseudo-

hifas. 

Com relação à triagem fenotípica, todos os 24 isolados caracterizados, pelos métodos citados 

anteriormente, como sugestivos de C. albicans ou de C. dubliniensis, apresentaram turvação no 

Caldo Sabouraud hipertônico e crescimento à temperatura de 42 ºC. Portanto, os mesmos foram 

identificados presuntivamente como C. albicans. 

Quanto à distribuição das espécies, C. albicans foi a espécie com o maior número de 

isolados, (24; 34,3%), enquanto 46 isolados (65,7%) corresponderam a espécies de CNCA; a saber:  

C. tropicalis (18; 25,7%), espécies do complexo C. parapsilosis (18; 25,7%), C. glabrata (7; 10%), 

C. lusitaniae (1; 1,4%), C. krusei (1; 1,4%) e C. ciferri (1; 1,4%; Fig. 1). 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição numérica e percentual de Candida spp. obtidas a partir de culturas de 

sangue de pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários da cidade do Natal-RN, 

no período março de 2011 a março 2015. 
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5.2 Identificação molecular das espécies do complexo C. parapsilosis 

 

A triagem das espécies pertencentes ao complexo C. parapsilosis foi realizada utilizando-se 

uma reação de PCR com o “primer” POM. A diferenciação dos isolados clínicos das espécies do 

complexo C. parapsilosis foi realizada por meio da técnica de RAPD, utilizando-se o “primer 

RPO2”, que discrimina as espécies do complexo C. parapsilosis, fenotipicamente indistinguíveis, 

baseando-se em diferenças nos tamanhos distintos das bandas resultantes dos produtos de 

amplificação.  

Todos os isolados previamente identificados como pertencentes ao complexo C. parapsilosis 

por métodos fenotípicos, tiveram sua identificação confirmada por PCR, sendo que os amplicons 

gerados apresentaram aproximadamente 400 pb (Fig. 2). 

 

 

 

Realizou-se a genotipagem dos 18 isolados clínicos do complexo C. parapsilosis inclusos no 

estudo (Fig. 3). Verificou-se que a maioria dos isolados analisados pertenciam a espécie C. 

parapsilosis stricto sensu (8; 44,44%), seguida por C. orthopsilosis (7; 38,9%) e apenas três 

isolados (3; 16,66%) pertenciam a espécie C. metapsilosis (Fig. 3). 

 Para as cepas de C. parapsilosis, incluindo a cepa de referência ATCC2019, o perfil de 

bandas variou de aproximadamente 300 a 1500 pb, sendo que 5 bandas eram de alta intensidade 

(300, 700, 800 e 1500 pb) e foram reprodutíveis em todos os géis, assegurando a confiabilidade da 

técnica para a identificação das cepas desta espécie (Fig. 3). O perfil de bandas gerado para a cepa 

de referência de C. orthopsilosis (ATCC96139) variou de 300 a 1400 pb, enquanto que as bandas de 

450, 550 e 650 foram consideradas de alta intensidade, embora não sejam bem nítidas. C. 

metapsilosis ATCC96143 e as demais cepas apresentaram um perfil de bandas que variou de 400 a 

Figura 2: Triagem das espécies pertencentes ao complexo C. parapsilosis inclusos no estudo. 

PM = Marcador de peso molecular; pb = pares de base. Os números correspondem ao número 

de registro no banco de micro-organismos do LMMM. 
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1400 pb, sendo que quatro bandas foram consideradas de alta intensidade, apesar de limitada 

reprodutibilidade, a saber: 400, 450, 500 e 600 pb (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

3A 

3B 
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Com relação à análise do dendrograma gerado, observou-se ainda um satisfatório 

agrupamento das cepas geneticamente relacionadas, diferenciando as espécies de complexo (Fig. 4). 

A maioria dos isolados, visualmente identificados como pertencentes a C. parapsilosis ficaram 

agrupados em um mesmo cluster com 75 % de similaridade, com exceção dos isolados LMMM83 e 

LMMM85. Os isolados de C. metapsilosis e C. orthopsilosis posicionaram-se no dendrograma com 

cerca de 87% de similaridade entre si e apenas 70% de similaridade com os isolados de C. 

parapsilosis (Fig. 4). 

No tocante aos isolados sequencialmente obtidos de um mesmo paciente, ressalta-se o caso 

do paciente 25, onde se obteveram 6 isolados sequencias (LMMM284, LMMM285, LMMM286, 

LMMM287, LMMM288, LMMM289). Enquanto que 4 isolados foram agrupados no mesmo 

cluster da cepa de referência de C. orthopsilosis (ATCC96139), 2 apresentaram aproximadamente 

93% de similaridade com C. metapsilosis ATCC96143.   No caso do paciente 45, ambos os isolados 

sequencias (LMMM 614 e LMMM616) foram agrupados no cluster pertencente a C. parapsilosis, 

com acima de 95% de similaridade (Fig. 4).  

 

Figura 3A, 3B, 3C: Genotipagem por RAPD dos isolados clínicos das espécies do complexo C. 

parapsilosis inclusos no estudo. PM = Marcador de peso molecular; pb = pares de base. Os 

números correspondem ao número de registro no banco de micro-organismos do LMMM. 
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5.3 Avaliação fenotípica dos isolados Candida spp. quanto aos fatores de virulência 

 

5.3.1 Determinação da capacidade de aderência de Candida spp. ás células epiteliais bucais 

humanas (CEBH) 

 

Com a finalidade de avaliar a capacidade de adesão dos isolados de Candida spp. às células 

epiteliais, as células de levedura foram co-incubadas com CEBH coletadas de um mesmo voluntário 

saudável, incubadas a 37°C por 1 h. Posteriormente, as células foram fixadas e o número de 

célulasde Candida aderidas em 150 CEBH determinado (Fig. 5).   

 

 

Figura 4: Dendrograma gerado pelo programa Gel ComparII pelo método UPGMA referente aos 

padrões de bandas gerados por amplificação utilizando o “primer” RPO2 com intervalo de 2% de 

tolerância calculado pelo coeficiente de Dice.  
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Todas as cepas foram capazes de aderir às CEBHs. No entanto, os isolados apresentaram 

variável expressão deste fator de virulência específico in vitro. Mediante a análise de tercil, a 

maioria dos isolados de C. albicans foi considerada altamente aderente, os isolados de C. tropicalis 

e espécies do complexo C. parapsilosis foram considerados moderadamente aderentes, enquanto 

que C. glabrata mostrou baixa capacidade de aderir às CEBHs (Tabela1). 

Além disso, a maioria dos isolados foi estatisticamente mais aderente do que as cepas de 

referência de cada espécie (Tabela 1). Quando avaliamos cada espécie separadamente, para C. 

albicans, o isolado LMMM239 foi a cepa menos aderente (156 ± 18 células Candida /150 CEBHs), 

enquanto que o isolado LMMM291 foi a cepa mais aderente (321 ± 40 células Candida /150 

CEBHs; Tabela 1; Fig.6). 

Figura 5: Células de Candida albicans aderidas à CEBHs após incubação a 37°C por 

1 h a 200 rpm de rotação, fixadas em formalina a 10%. Microscopia de luz, 400x de 

magnificação. 
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Em relação às espécies de CNCA, C. tropicalis foi representada por uma cepa altamente 

aderente (LMMM113; 300 ± 24 células de Candida /150 CEBHs), enquanto que o menor valor de 

adesão, referente ao isolado LMMM195, foi de 33 ± 4 células de Candida /150 CEBHs (Fig. 7). 

Para as espécies do complexo C. parapsilosis, o isolado LMMM706 foi a cepa que demonstrou 

menor capacidade de aderir às CEBHs (40 ± 3 células de Candida /150 CEBHs), já o isolado 

LMMM78 foi considerado o mais aderente (275 ± 28 células de Candida /150 CEBHs; Fig. 8). No 

tocante à análise de tercil das espécies do complexo C. parapsilosis, todos os isolados de C. 

parapsilosis foram considerados de alta e média capacidade de adesão, enquanto que 2 isolados de 

C. orthopsilosis eram de baixa adesão às CEBHs. Os isolados de C. metapsilosis foram 

considerados de moderada capacidade de aderir ao epitélio bucal. C. glabrata mostrou capacidade 

de adesão reduzida, variando de 32 ± 5 células de Candida /150 CEBHs (LMMM448) até 92 ± 13 

células de Candida /150 CEBHs (LMMM703; Fig. 9). Os valores obtidos para C. ciferrii, C. krusei 

e C. lusitaniae, encontram-se na Tabela 1. Os isolados de C. albicans foram mais aderentes que os 

isolados de CNCA (Tabela 2), enquanto que C. glabrata, foi a espécie com menor capacidade de 

aderir às CEBHs em comparação às demais espécies testadas (P <0,05; Tabela 3).  

 

Figura 6: Valores médios do número de células de levedura aderidas em 150 CEBHs para 

os isolados de Candida albicans obtidos de pacientes com candidemia atendidos em 

hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência ATCC90028 de Candida 

albicans. O número de células aderidas foi determinado por microscopia de luz com 400x 

de magnificação após incubação a 37°C por 1 h a 200 rpm de rotação, e fixação em 

formalina a 10%.  Destaque para o isolado LMMM239 (menos aderente) e para o isolado 

LMMM291 (mais aderente). 
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Figura 7: Valores médios do número de células de levedura aderidas em 150 CEBHs para os 

isolados de Candida tropicalis obtidos de pacientes com candidemia atendidos em hospitais 

terciários de Natal-RN e para a cepa de referência ATCC13803 de C. topicalis. O número de 

células aderidas foi determinado por microscopia de luz com 400x de magnificação após 

incubação a 37°C por 1 h a 200 rpm de rotação, e fixação em formalina a 10%.  Destaque para 

o isolado LMMM195 (menos aderente) e para o isolado LMMM113 (mais aderente). 
 

Figura 8: Valores médios do número de células de levedura aderidas em 150 CEBHs para os 

isolados do complexo Candida parapsilosis obtidos de pacientes com candidemia atendidos 

em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência ATCC22019 de C. 

parapsilosis. O número de células aderidas foi determinado por microscopia de luz com 400x 

de magnificação após incubação a 37°C por 1 h a 200 rpm de rotação, e fixação em formalina a 

10%.  Destaque para o isolado LMMM706 (menos aderente) e para o isolado LMMM78 (mais 

aderente). 
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5.3.2 Determinação da capacidade de formação de biofilme de Candida spp. 

 

A formação de biofilme foi avaliada para todos os isolados de Candida spp. selecionados 

para este estudo, utilizando-se uma adaptação da metodologia proposta por Jin et al. (2003). As 

leveduras foram crescidas em placas de poliestireno contendo meio YNB acrescido de glicose, a 

37°C, durante 66h. A formação do biofilme foi determinada em função da absorbância a 570nm do 

cristal violeta impregnado sobre o mesmo. 

Apenas dois isolados do presente estudo não foram capazes de formar biofilme em placas de 

microtitulação de poliestireno (C. albicans LMMM243 e C. parapsilosis LMMM288), enquanto 

que 9 isolados foram considerados muito baixo produtores de biofilmes (DO570nm variando entre 

0,01 e 0,02). Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada quando todas as cepas 

de CNCA foram comparadas com C. albicans (Tabela 2). Em relação às comparações de cada 

espécie com sua respectiva cepa de referência, a maioria dos isolados foi considerada produtores de 

biofilme moderados, exceto para C. glabrata, que apresentou em geral baixa capacidade 

deformação de biofilme (Figs 10 a 13). 

Em C. albicans a capacidade de formar biofilme variou de DO570nm 0,01 ± 0,01 (LMMM79) 

a DO570nm 0,77 ± 0,15 (LMMM238; Fig. 10). C. tropicalis apresentou níveis muito variáveis de 

Figura 9: Valores médios do número de células de levedura aderidas em 150 CEBHs para os 

isolados de C. glabrata obtidos de pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários 

de Natal-RN e para a cepa de referência ATCC2001 de C. glabrata. O número de células 

aderidas foi determinado por microscopia de luz com 400x de magnificação após incubação a 

37°C por 1 h a 200 rpm de rotação, e fixação em formalina a 10%.  Destaque para o isolado 

LMMM448 (menos aderente) e para o isolado LMMM703 (mais aderente). 
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formação de biofilme, cuja menor produção de biofilme descrita foi DO570nm de 0,02 ± 0,01 

(LMMM429), enquanto que a maior produção de biofilme descrita para esta espécie foi DO570nm de 

2,22 ± 0,06 (LMMM447).  A análise de tercil revelou que a maioria dos isolados de C. tropicalis 

foram agrupados como fortes produtores, diferentemente do que foi encontrado para todas as outras 

espécies (Tabela 1; Fig. 11). Destaca-se a notável formação de biofilme nesta espécie, uma vez que 

o valor médio foi estatisticamente superior aos encontrados para as outras espécies de Candida 

(Tabela 3). 

Em relação à produção de biofilme dos isolados do complexo C. parapsilosis a capacidade 

de formar biofilme variou de DO570nm de 0,01 ± 0,00 (LMMM287) a DO570nm 1,81 ± 0,13 

(LMMM85), sendo que de modo geral não observou-se diferença na capacidade de formação de 

biofilme das espécies do complexo C. parapsilosis, mas a análise de tercil revelou que a única cepa 

altamente produtora pertencia a C. parapsilosis LMMM85 DO570nm 1,81 ± 0,13, enquanto que o 

único isolado não produtor foi  LMMM288 C. orthopsilosis (Tabela 1; Fig. 12).  A formação de 

biofilme de C. glabrata variou de DO570nm de 0,01 ± 0,00 a DO570nm 0,11 ± 0,01, considerada de 

baixa atividade pela análise de tercil (Fig. 13). As outras espécies representadas por uma única cepa 

de cada foram consideradas baixos produtores de biofilmes, de acordo com a análise tercil (Tabela 

1). 

 

 

 

 

Figura 10: Produção de biofilme dos isolados de Candida albicans e da cepa de referência 

ATCC90028 de Candida albicans, expressa pelos valores médios de absorbância 570nm do 

cristal violeta usado na coloração. A formação de biofilme foi induzida em placas de 

poliestireno contendo meio YNB acrescido de glicose, a 37°C, durante 66h sob agitação 75 

rpm. Destaque para o isolado LMMM243 (não produtor de biofilme) e para o isolado 

LMMM238 (maior produção de biofilme). 
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Figura 11: Produção de biofilme dos isolados de Candida tropicalis e da cepa de referência 

ATCC13803 de Candida tropicalis, expressa pelos valores médios de absorbância 570nm do 

cristal violeta usado na coloração. A formação de biofilme foi induzida em placas de 

poliestireno contendo meio YNB acrescido de glicose, a 37°C, durante 66h sob agitação 75 

rpm. Destaque para o isolado LMMM429 (menor produção de biofilme) e para o isolado 

LMMM447 (maior produção de biofilme). 
 

Figura 12: Produção de biofilme dos isolados do complexo Candida parapsilosis e da cepa de 

referência ATCC22019 de Candida parapsilosis, expressa pelos valores médios de absorbância 

570nm do cristal violeta usado na coloração. A formação de biofilme foi induzida em placas de 

poliestireno contendo meio YNB acrescido de glicose, a 37°C, durante 66h sob agitação 75 

rpm. Destaque para o isolado LMMM288 (não produtor de biofilme) e para o isolado 

LMMM85 (maior produção de biofilme). 
 



73 
 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Determinação da atividade de proteolítica de Candida spp. 

 

Para induzir a produção de proteinase pelos isolados, células de Candida spp. foram 

cultivadas durante 72h em meio YCB + ASB. Foram quantificados os produtos solúveis dissolvidos 

em TCA, resultantes da degradação de proteínas, após o período de incubação do sobrenadante das 

culturas em ASB preparado em tampão citrato por 1 h. A atividade de proteinase foi expressa pela 

DO280nm em função da DO600nm da cultura. 

Dos 70 isolados inclusos no estudo (54; 77,15%) apresentaram atividade de proteinase, 

enquanto que (16; 22,85%) dos isolados foram considerados não produtores da enzima proteinase, 

uma vez que apresentaram valores abaixo do limite de detecção da técnica. Os 70 isolados avaliados 

apresentaram uma média de atividade de proteinase de DO280nm/ DO260nm 0,050 ± 0,005, sendo que 

houve grande variabilidade na produção desta enzima pelos isolados em estudo, sendo os valores 

mínimo e máximo de proteinase DO280nm/ DO260nm 0,03± 0,00 (LMMM609) e DO280nm/ DO260nm 

0,15 (LMMM112), respectivamente, ambos de C. albicans (Tabela 1; Fig. 14).  

Comparando-se os isolados de C. albicans em relação à cepa de referência ATCC90028, 

cuja atividade de proteinase foi de DO280nm/ DO260nm 0,048 ± 0,03, 50% dos isolados apresentaram 

atividade de proteinase superior a C. albicans ATCC90028 (Tabela 1; Fig. 14).  

Figura 13: Produção de biofilme dos isolados de Candida glabrata e da cepa de referência 

ATCC2001 de Candida glabrata, expressa pelos valores médios de absorbância 570nm do cristal 

violeta usado na coloração. A formação de biofilme foi induzida em placas de poliestireno 

contendo meio YNB acrescido de glicose, a 37°C, durante 66h sob agitação 75 rpm. Destaque 

para o isolado LMMM255 (menor produção de biofilme) e para o isolado LMMM704 (maior 

produção de biofilme). 
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Sobre os isolados de CNCA, a maioria dos isolados de C. tropicalis apresentou atividade de 

proteinase inferior à cepa de referência C. tropicalis ATCC13803 (Fig. 15), enquanto que os 

isolados do complexo C. parapsilosis e C. glabrata demonstraram atividade de proteinase superior 

às cepas de referência, C. parapsilosis ATCC22019 e C. glabrata ATCC2001, respectivamente 

(Figs. 16 e 17). Analisando-se apenas os isolados do complexo C. parapsilosis, de modo geral não 

houve diferença na atividade de proteinase dentre as espécies crípticas.  Considerando a análise de 

tercil, os isolados de C. albicans, das espécies do complexo C. parapsilsosis e de C. glabrata foram 

agrupados principalmente como produtores moderados de proteinase, enquanto que os isolados de 

C. tropicalis foram considerados produtores moderados e fortes de proteinase. Quanto às espécies, 

C.krusei C. lusitaniae e C. ciefrrii, apenas um único isolado de cada foi obtido, cujos valores de 

atividade de proteinase foram: DO280nm em função da DO600nm 0,08 ± 0,01; 0,03 ± 0,01 e 0,07 ± 

0,01; respectivamente (Tabela 1). 

Figura 14: Atividade de proteinase dos isolados de Candida albicans obtidos de pacientes com 

candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência 

ATCC90028 de Candida albicans, expressa pela DO280nm em função da DO600nm da cultura com 

72 h de crescimento em meio YCB + ASB. Destaque para os isolados LMMM238, LMMM239 

e LMMM240 (menor atividade de proteinase) e para o isolado LMMM112 (maior atividade de 

proteinase). 
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Figura 15: Atividade de proteinase dos isolados de Candida tropicalis obtidos de pacientes 

com candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência 

ATCC13803 de C. tropicalis, expressa pela DO280nm em função da DO600nm da cultura com 72 h 

de crescimento em meio YCB + ASB. Destaque para o isolado LMMM82 (menor atividade de 

proteinase) e para o isolado LMMM446 (maior atividade de proteinase). 
 

Figura 16: Atividade de proteinase dos isolados do complexo Candida parapsilosis obtidos de 

pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de 

referência ATCC 22019 de C. parapsilosis, expressa pela DO280nm em função da DO600nm da 

cultura com 72 h de crescimento em meio YCB + ASB. Destaque para os isolados LMMM287 

e LMMM431 (menor atividade de proteinase) e para o isolado LMMM78 (maior atividade de 

proteinase). 
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5.3.4 Determinação da atividade de fosfolipase de Candida spp. 

 

Para indução da produção de fosfolipases, células de Candida spp. foram semeadas em ágar 

fosfolipase, e incubadas a 30 °C por 72h de acordo com a metodologia de Price et al., (1982). 

A produção de fosfolipase foi detectada em 82,85% dos isolados, quando todas as cepas de 

Candida spp. foram avaliadas. Além disso, a maioria dos isolados de cada espécie foi considerada 

de produtores moderados (Tabela 1). Mais uma vez, esta enzima foi produzida em geral em menor 

quantidade para as cepas de referência (Tabela 1).  

Todos os isolados da C. albicans demonstraram atividade de fosfolipase. A produção desta 

enzima variou de Pz= 0,39 ± 0,00 (LMMM243) a Pz=0,64 ± 0,02 (LMMM196; Fig. 18). Apenas 

dois dos 18 isolados de C. tropicalis (11,11%) não produziram fosfolipase. A atitividade de 

fosfolipase variou de Pz= 0,46 ± 0,02 (LMMM429) para Pz= 0,75 ± 0,00 (LMMM113; Fig. 19). 

Quanto à atividade fosfolipase das espécies do complexo C. parapsilosis, 55,5% das cepas 

produziram fosfolipase (10 dos 18 isolados), variando de Pz= 0,48 ± 0,02 (LMMM78) a Pz= 0,70 ± 

0,03 (LMMM296; Fig. 20); verificou-se que nenhum isolado de C. metapsilosis apresentou 

Figura 17: Atividade de proteinase dos isolados de Candida glabrata obtidos de pacientes com 

candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência 

ATCC22019 de C. parapsilosis, expressa pela DO280nm em função da DO600nm da cultura com 

72 h de crescimento em meio YCB + ASB. Destaque para os isolados LMMM255, LMMM703 

e LMMM705 (menor atividade de proteinase) e para o isolado LMMM704 (maior atividade de 

proteinase). 
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atividade de fosfolipase (Fig. 20). Em C. glabrata apenas 1 dos 7 de isolados não produziu a 

enzima. A produção variou de Pz= 0,52 ± 0,02 (LMMM703) para Pz= 0,60 ± 0,04 (LMMM453; 

Fig. 21). C. krusei e C. lusitaniae foram considerados produtores moderados, enquanto que C. 

ciferrii não produziu esta enzima (Tabela 1). Não se observou diferença estatisticamente 

significativa deste atributo de virulência no que se refere às comparações intra-específicas (Tabelas 

2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Zona de precipitação (Pz) dos isolados de Candida albicans obtidos de pacientes 

com candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência 

ATCC90028 de Candida albicans. O Pz foi calculado dividindo-se o diâmetro da colônia pelo 

diâmetro da colônia + o diâmetro da zona de precipitação, que foi induzida em ágar fosfolipase. 

Destaque para o isolado (maior Pz; menor produção) e para o isolado LMMM243 (menor Pz; 

maior produção). 
 

 

 

Figura 19: Zona de precipitação (Pz) dos isolados de Candida tropicalis obtidos de pacientes 

com candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência 

ATCC13803 de Candida tropicalis. O Pz foi calculado dividindo-se o diâmetro da colônia pelo 

diâmetro da colônia + o diâmetro da zona de precipitação, que foi induzida em ágar fosfolipase. 

Destaque para os isolados LMMM81 e LMMM185 (maior Pz; menor produção) e para o 

isolado LMMM429 (memor Pz = maior produção). 
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Figura 20: Zona de precipitação (Pz) dos isolados do complexo Candida parapsilosis obtidos 

de pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de 

referência ATCC22019 de C. parapsilosis. O Pz foi calculado dividindo-se o diâmetro da 

colônia pelo diâmetro da colônia + o diâmetro da zona de precipitação, que foi induzida em 

ágar fosfolipase. Destaque para os isolados LMMM80, LMMM85, LMMM284, LMMM285, 

LMMM286, LMMM289, LMMM428 e LMMM455 (Pz = 1) e para o isolado LMMM78 

(menor Pz; maior produção). 
 

 

Figura 21: Zona de precipitação (Pz) dos isolados de Candida glabrata obtidos de pacientes 

com candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência 

ATCC2001 de C. glabrata. O Pz foi calculado dividindo-se o diâmetro da colônia pelo 

diâmetro da colônia + o diâmetro da zona de precipitação, que foi induzida em ágar fosfolipase. 

Destaque para o isolado LMMM448 (maior Pz; menor produção) e para o isolado LMMM703 

(menor Pz; maior produção). 
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5.3.5 Determinação da atividade hemolítica de Candida spp. 

 

Para indução da produção de hemolisinas, células de Candida spp. foram semeadas em ASD 

suplementado com sangue de carneiro e glicose, e incubadas a 37 °C por 48 h em atmosfera com 

5% de CO2. 

Todas as cepas do presente estudo foram capazes de produzir beta hemólise em ágar sangue 

de carneiro (Tabela 1). De acordo com a classificação de Linhares et al. (2007), 64 cepas (94,11%) 

apresentaram forte atividade de hemolisinas (IH <0,55), enquanto que apenas quatro deles (5,89%) 

apresentaram produção moderada (0,56 ≤ IH ≤ 0,85; LMMM242; LMMM243; LMMM78 e 

LMMM614). Em C. albicans a atividade hemolítica variou de IH= 0,33 ± 0,03 (LMMM109) a IH= 

0,70 ± 0,03 (LMMM243; Fig. 22).  

 

 

 

 

 

A atividade hemolítica de C. tropicalis variou de IH= 0,26 ± 0,03 (LMMM185) a IH= 0,44 

± 0,01 (LMMM674; Fig. 23). Para as cepas pertencentes as espécies do complexo C. parapsilosis, o 

isolado com maior produção de hemolisina foi LMMM85, com IH= 0,30 ± 0,02. Por outro lado, o 

isolado LMMM78 apresentou a maior baixa produção da enzima (IH= 0,72 ± 0,04; Fig.24). 

Verificou-se que a atividade hemolítica das espécies do complexo C. parapsilosis foi semelhante, 

contudo destaca-se que 4 isolados de C. parapsilosis apresentaram alta produção da enzima, são 

Figura 22: Índice de hemólise (IH) dos isolados de Candida albicans obtidos de pacientes com 

candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência ATCC90028 

de Candida albicans. O IH foi calculado dividindo-se o diâmetro da colônia pelo diâmetro da 

colônia + o diâmetro da zona de hemólise, que foi induzida em ASD suplementado com sangue de 

carneiro e glicose. Destaque para os isolados LMMM240 e LMMM242 (maior IH, menor hemólise) 

e para o isolado LMMM109 (menor IH; maior hemólise). 
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eles: LMMM85, LMMM83, LMMM454 e LMMM616 (IH= 0,030 ±0,02; 0,31 ± 0,023; 0,31 ± 0,01 

e 0,31 ±0,01; respectivamente), contra um único isolado altamente produtor de C. orthopsilosis 

LMMM706 (IH= 0,33 ±0,01; Tabela 1; Fig. 24). A atividade enzimática de C. glabrata variou de 

IH= 0,25 ± 0,03 (LMMM705) a IH= 0,39 ± 0,02 (LMMM704; Tabela 1; Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Índice de hemólise (IH) dos isolados do complexo Candida parapsilosis obtidos de 

pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência 

ATCC22019 de Candida parapsilosis. O IH foi calculado dividindo-se o diâmetro da colônia pelo 

diâmetro da colônia + o diâmetro da zona de hemólise, que foi induzida em ASD suplementado com 

sangue de carneiro e glicose. Destaque para o isolado LMMM78, (maior IH; menor hemólise) e 

para o isolado LMMM85 (menor IH; maior hemólise). 
 

Figura 23: Índice de hemólise (IH) dos isolados de Candida tropicalis obtidos de pacientes com 

candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência ATCC13803 

de Candida tropicalis. O IH foi calculado dividindo-se o diâmetro da colônia pelo diâmetro da 

colônia + o diâmetro da zona de hemólise, que foi induzida em ASD suplementado com sangue de 

carneiro e glicose. Destaque para os isolados LMMM294, LMMM430 e LMMM674 (maior IH, 

menor hemólise) e para o isolado LMMM185 (menor IH; maior hemólise). 



81 
 

 

 

 

 

 

 

Não se detectou nenhum isolado com baixa produção da referida enzima (Tabela 1). 

Observou-se, que quando todos os isolados foram analisados, os valores médios de IH das cepas de 

CNCA foi menor que o IH de C. albicans, caracterizando uma maior atividade hemolítica para estes 

isolados (Tabela 2). Surpreendentemente, C. glabrata mostrou maior atividade de hemolisina que 

C. albicans e de que as espécies do complexo C. parapsilosis. Da mesma forma, comparando-se os 

isolados de C. tropicalis em relação aos isolados de C. albicans e as espécies do complexo C. 

parapsilosis (Tabela 3). Atividade hemolítica de C. albicans também foi significativamente menor 

do que as cepas pertencentes às espécies do complexo C. parapsilosis (Tabela 3). 

 

Tabela 2: Comparação das médias dos fatores de virulência dos isolados de C. albicans em relação aos isolados 

CNCA obtidos a partir de culturas de sangue de pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários da 

cidade do Natal, RN, no período março de 2011 a março 2015. 

 

N
o
 de céls. de 

Candida  aderidas á 

150 CEBH 

Formação de 

biofilme (DO570nm) 

Atividade 

proteolítica 

(DO280nm/ DO600nm 

Atividade de 

fosfolipases (Pz) 

Atividade 

hemolítica (IH) 

C. albicans versus 

CNCA 

249,4 ± 47,7 versus 

137,7 ± 63,8* 

0,15 ± 0,19 versus 

 0,50 ± 0,73 

0,05 ± 0,00 versus 

0,04 ± 0,00 

0,52 ± 0,08 versus 

0,42 ± 0,26 

0,48 ± 0,09 versus 

0,38 ± 0,09* 

Figura 25: Índice de hemólise (IH) dos isolados de Candida glabrata obtidos de pacientes com 

candidemia atendidos em hospitais terciários de Natal-RN e para a cepa de referência ATCC2001 

de Candida glabrata. O IH foi calculado dividindo-se o diâmetro da colônia pelo diâmetro da 

colônia + o diâmetro da zona de hemólise, que foi induzida em ASD suplementado com sangue de 

carneiro e glicose. Destaque para o isolado LMMM704 (maior IH; menor hemólise) e para o isolado 

LMMM705 (menor IH; maior hemólise). 
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Tabela 3: Comparação das médias dos fatores de virulência de Candida spp. obtidas a partir de culturas de 

sangue de pacientes com candidemia atendidos em hospitais terciários da cidade do Natal, RN, no período março 

de 2011 a março 2015. 

 

N
o
 de céls. de 

Candida aderidas 

á 150 CEBH 

Formação de 

biofilme (DO570nm) 

Atividade 

proteolítica 

(DO280nm/ DO600nm) 

Atividade de 

fosfolipase (Pz) 

Atividade 

hemolítica (IH) 

C. albicans  x C. 

parapsilosis 

 

248 ±18 versus 

169  ± 14 * 

 

0,15 ± 0,03 versus 

0,16 ± 0,03 * 

0,05 ± 0,00 versus 

0,04 ± 0,00 

0,53 ± 0,02 versus 

0,62 ± 0,04 

0,49 ± 0,03 versus 

0,43 ± 0,03* 

 

C. albicans  x C. 

glabrata 

 

248  ±18 versus 

71 ± 8 * 

0,15 ± 0,03 versus 

0,05 ± 0,01 

0,05 ± 0,00 versus 

0,04 ± 0,01 

0,53 ± 0,02 versus 

0,55 ± 0,02 

0,49 ± 0,03 versus 

0,32 ± 0,02 * 

 

C.albicans x C. 

tropicalis 

 

248 ± 18 versus 

149  ± 10 * 

0,15 ± 0,03 versus 

1,09 ± 0,06 * 

0,05 ± 0,00 versus 

0,03 ± 0,00 

0,53 ± 0,02 versus 

0,57 ± 0,01 

0,43 ± 0,03 versus 

0,36 ± 0,02 * 

 

C. parapsilosis  

x C. glabrata 

 

169  ± 14 versus 

71  ± 8 * 

0,16 ± 0,01 versus 

0,05 ± 0,01 

0,04 ± 0,00 versus 

0,04 ± 0,01 

0,62 ± 0,04 versus 

0,55 ± 0,02 

0,43 ± 0,03 versus 

0,32 ± 0,02 * 

 

C. parapsilosis x 

C tropicalis 

 

169 ± 14 versus 

149 ± 10 

0,16 ± 0,01 versus 

1,09 ± 0,06 * 

0,04 ± 0,00 versus 

0,03 ± 0,00 

0,62 ± 0,04 versus 

0,57 ± 0,1 

0,43 ± 0,03 versus 

0,36 ± 0,02 * 

 

C. tropicalis x C. 

glabrata 

 

149 ± 10 versus 

71 ± 8 * 

1,09 ± 0,06 versus 

0,05 ± 0,01 * 

0,03 ± 0,00 versus 

0,04 ± 0,01 

0,57 ± 0,01 versus 

0,55 ± 0,02 

0,36 ± 0,02 versus 

0,32 ± 0,02 
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5.4 Avaliação da correlação entre os fatores de virulência 

 

Com o intuito de verificar uma possível correlação entre os diversos fatores de virulência 

estudados (capacidade de aderência, formação de biofilme, atividade de proteinase, fosfolipase e de 

hemolisina), aplicou-se um teste estatístico para a obtenção do coeficiente de correlação de 

Spearman, que mede o grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas. 

Comparando-se todos os isolados independente da espécie, verificou-se correlação linear 

fracamente positiva, de forma significativa, entre capacidade de aderência e atividade hemolítica, 

significando que quanto maior a capacidade de adesão, maior o IH (significando menor a produção 

de hemolisina); e correlação linear fracamente negativa de forma significativa entre a capacidade e 

formar biofilme e atividade hemolítica significando que quanto menor a capacidade de formar 

biofilme, menor o IH (significando maior a produção de hemolisina; Tabela 4). 

Quando se compararam apenas os isolados de C. albicans também se verificou correlação 

linear fracamente negativa de forma significativa entre a capacidade e formar biofilme e atividade 

hemolítica significando que quanto menor a capacidade de formar biofilme, menor o IH 

(significando maior a produção de hemolisina); e correlação linear fracamente negativa de forma 

significativa entre a atividade hemolítica e a atividade de fosfolipase significando que quanto menor 

o IH (significando maior a atividade hemolítica), menor o Pz (significando maior atividade de 

fosfolipase; Tabela 5).   

Enquanto que quando se compararam apenas os isolados de CNCA verificou-se apenas 

correlação linear fracamente negativa de forma significativa entre a atividade de proteinase e 

atividade de fosfolipase, significando que quanto menor a produção de proteinase, menor o Pz 

(significando maior a produção de fosfolipase; Tabela 5). 
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Tabela 4: Correlação de Spearman entre os fatores de virulência 

avaliados em todos os isolados do presente estudo. 

Comparação r Interpretação Valor de p 

Aderência X Biofilme 0,08 Ínfima Positiva 0,46 

Aderência X Hemolisina  0,45 Fraca Positiva <0,0001* 

Aderência X Fosfolipase 0,04 Ínfima Positiva 0,69 

Biofilme X Hemolisina -0,27 Fraca Negativa 0,02* 

Biofilme X Fosfolipase 0,09 Ínfima Positiva 0,41 

Hemolisina X Fosfolipase -0,17 Fraca Negativa  0,15 

Proteinase X Aderência 0,11 Fraca Positiva  0,33 

Proteinase X Biofilme 0,09 Ínfima Positiva 0,43 

Proteinase X Hemolisina 0,09 Ínfima Positiva 0,42 

Proteinase X Fosfolipase - 0,18 Fraca Negativa 0,12 

 

 

 

 

Nota: r = coeficiente de correlação de Spearman; valor de p obtido 

através do teste de Spearman; p <0,05. 
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Tabela 5: Correlação de Spearman dos fatores de virulência avaliados entre todos os isolados de C. 

albicans em relação a todos isolados de CNCA. 

 C. albicans                 CNCA 

Comparação r Interpretação Valor de p r Interpretação Valor de p 

Aderência X Biofilme 0,20 Fraca Positiva 0,33 0,16 Fraca Positiva 0,25 

Aderência X Hemolisina  0,15 Fraca Positiva 0,47 0,01 Ínfima Positiva 0,94 

Aderência X Fosfolipase 0,23 Fraca Positiva  0,26 - 0,01 Ínfima Negativa 0,90 

Biofilme X Hemolisina -0,52 Fraca Negativa 0,008* -0,18 Fraca Negativa 0,21 

Biofilme X Fosfolipase 0,08 Ínfima Positiva 0,69 0,04 Fraca Positiva 0,77 

Hemolisina X Fosfolipase -0,39 Fraca Negativa  0,05* -0,12 Fraca Negativa  0,43 

Proteinase X Aderência - 0,03 Ínfima Negativa 0,86 - 0,06 Ínfima Negativa 0,65 

Proteinase X Biofilme 0,13 Fraca Positiva  0,54 0,09 Ínfima Positiva  0,51 

Proteinase X Hemolisina - 0,42 Fraca Negativa  0,03 0,14 Fraca Positiva 0,35 

Proteinase X Fosfolipase 0,09 Ínfima Positiva  0,66 - 0,28 Fraca Negativa 0,05* 

6 DISCUSSÃO Nota: r = coeficiente de correlação de Spearman; valor de p obtido através do teste de Spearman; p <0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

C. albicans ainda é a principal espécie isolada de ICS. No entanto, nos últimos anos, casos 

de candidemia causadas por espécies de CNCA têm sido mais frequentemente relatados no mundo 

inteiro (GUINEA, 2014; DELALOYE e CALANDRA, 2014; NIETO, TELLERÍA, CISTERNA, 

2015). Em nosso estudo, 65,7% dos casos de candidemia foram ocasionados por espécies de 

CNCA, o que significa que em conjunto, a prevalência destas espécies foi superior a C. albicans.  

C. tropicalis e as espécies do complexo C. parapsilosis foram os agentes etiológicos mais 

comuns de candidemia, reforçando outros resultados em estudos semelhantes realizados em 

hospitais terciários da América Latina, incluindo o Brasil, onde estas espécies são reconhecidas 

como o segundo ou terceiro mais comuns agentes de candidemia (NUCCI et al., 2013; MORETTI 

et al., 2013; COLOMBO et al. 2013; MENEZES et al., 2015). 

Outras casuísticas do mundo inteiro reportam a alta frequência de isolamento destas 

espécies. Um estudo prospectivo realizado por Ng et al. (2015) na Malásia entre 2000 e 2013 

reporta que dentre as CNCA, C. glabrata é a segunda espécie mais frequente e C. parapsilosis e C. 

tropicalis são a terceira e quarta espécies mais isoladas. De fato, recente estudo europeu com 

pacientes internados de 26 hospitais espanhóis, no período de junho 2011 a junho de 2012, destaca 

C. parapsilosis como segundo agente etiológico mais isolado em candidemia, sendo que C. 

tropicalis figura em quarto lugar (NIETO, TELLERÍA, CISTERNA, 2015). 

Por outro lado, observa-se uma menor frequência de isolamento de C. parapsilosis na 

América do Norte e Norte da Europa, onde C. glabrata é o agente etiológico mais comum após C. 

albicans.  No entanto, ressalta-se que além de C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis e C. 

tropicalis são as principais espécies envolvidas em episódios de candidemia (DELALOYE e 

CALANDRA, 2014).  

Em contradição com a literatura, em nosso estudo uma única cepa de C. krusei foi 

encontrada. Esta espécie é classificada como a quinta causa de candidemia em estudos 

multicêntricos mundiais (GUINEA, 2014; BRANDT & LOCKHART, 2012; PFALLER et al.,2011; 

KLINGSPOR et al., 2015; NG et al. (2015). Apesar da baixa prevalência desta espécie em nossa 

casuística, este é um achado importante, uma vez que esta espécie é intrinsecamente resistente ao 

fluconazol e pode desenvolver baixa suscetibilidade a anfotericina B (ATKINSON, LEWIS, 

KONTOYIANNIS 2008; BRNDT e LOCKHART, 2012; PFALLEER et al., 2011). Em estudo 
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realizado por da Costa et al. (2014) em um hospital terciário da região Sul do Brasil, C. krusei 

também foi a quinta espécie mais encontrada em ICS, contudo representava apenas 1,8% de todos 

os isolados, corroborando com nossos achados. 

 Um recente trabalho espanhol também descreve a ocorrência de apenas um caso de 

candidemia em um paciente adulto por C. krusei dentre um total de 705 casos documentados, 

reforçando a baixa frequência de isolamento desta espécie de ICS em outros estudos de candidemia 

(NIETO, TELLERÍA, CISTERNA, 2015). 

Obteve-se uma hemocultura positiva devido a C. ciferrii. Pelo nosso conhecimento, não há 

nenhum outro caso publicado na América Latina de candidemia causada por esta espécie. De fato, 

há poucos relatos de candidemia devido a esta espécie reportados em casuísticas do mundo inteiro 

(AGIN et al, 2011).  

Gunsilius et al. (2001) descreveram um relato de caso de ICS por C. ciferrii em um paciente 

do sexo masculino, de 62 anos, com leucemia mielóide aguda, diagnosticada post-mortem, apesar 

do tratamento com anfotericina B lipossomal.  

Mais recentemente, outro caso clínico de candidemia por C. ciferrii foi publicado também 

em paciente idoso com síndrome de Down e paralisia cerebral. O paciente apresentou mortalidade 

atribuída à candidemia. Testes de susceptibilidade antifúngica revelaram que a cepa apresentou 

resistência multi-drogas a anfotericina B, fluconazol, caspofungina e anidulafungina (AGIN et al, 

2011). Esses dados reforçam a importância deste achado no presente estudo.  

O isolamento de uma única cepa de C. lusitaniae também está de acordo com a literatura. De 

acordo com Atkinson et al. (2008), trata-se de espécie rara, apenas ocasionalmente relacionada com 

os episódios de candidemia, correspondendo a menos de 1% dos casos de ICS, sendo mais 

comumente encontrados em pacientes com malignidades hematológicas. É importante enfatizar a 

resistência intrínseca a anfotericina B desta espécie (LI et al., 2013; WANG et al. 2014), ressaltado 

a importância deste isolamento em nossa casuística 

Dentre as espécies crípticas do complexo C. parapsilosis, C. parapsilosis stricto sensu foi a 

espécie mais prevalente, seguida pelas espécies C. orthopsilosis e C. metapsilosis, corroborando 

com os dados da literatuta que indicam que essas duas espécies representam apenas cerca de 1-10 % 

das ICSs atribuídas a C. parapsilosis (LOCKHART et al., 2008; BONFIETTI et al., 2012; 

BERTINE et al., 2013).  
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Em relação ao relacionamento genético dos isolados sequencialmente obtidos de um mesmo 

paciente, destacamos as cepas oriundas do paciente 45, os quais foram identificados como C. 

parapsilosis, com acima de 95% de similaridade com a cepa de referência C. parapsilosis 

ATC22019, sugerindo candidemia persistente.  

Candidemia persistente parece ser o evento mais comum em pacientes hospitalizados. 

Estudo conduzido por Reiss et al. (2008) descreve um conjunto de episódios de candidemia 

recorrente em pacientes ambulatoriais de um hospital infantil recebendo nutrição parenteral total 

(NPT), onde cada criança foi infectada por um genótipo individual de C. parapsilosis que persistiu 

durante as recorrências. 

Em estudo realizado em C. albicans, Chaves et al. (2012) avaliaram a dinâmica da 

substituição ou persistência de C. albicans em dois grupos de pacientes, a saber: grupo I constituído 

por três pacientes colonizados por C. albicans em diversos sítios que não desenvolveram 

candidemia e grupo II: quatro pacientes também colonizados por C. albicans, mas que 

desenvolveram candidemia. Verificou-se que os pacientes que não desenvolveram candidemia 

foram multiplamente colonizados por pelo menos dois genótipos ABC distintos de C. albicans, 

enquanto que aqueles que desenvolveram candidemia, apresentavam genótipos colonizantes 

determinados pela técnica de microssatélites altamente relacionados além do mesmo genótipo ABC 

da cepa obtida de hemocultura, reforçando a idéia que parecem haver sub-clones de C. albicans 

bem adaptados que persistem na colonização e conseguem infectar o paciente. 

Por outro lado, substituição de cepas de hemoculturas de um mesmo paciente já foram 

reportados para C. albicans. da Matta et al. (2010 reportam o isolamento de três cepas distintas de 

C. albicans em um mesmo paciente com ICS persistente em um curto período de tempo, 

determinado por MLST. 

Dado interessante ocorreu com os isolados sequenciais oriundos do paciente 25, que foram 

agrupados em dois clusters distintos, sendo que a maioria dos isolados foi considerada como C. 

orthopsilosis, e os demais foram identificados como C. metapsilosis, sugerindo substituição da cepa 

ao longo da infecção, indicando que substituição ou até mesmo infecção mista neste paciente pode 

ter ocorrido. Entretanto, torna-se importante mencionar que apenas uma única técnica de 

genotipagem foi utilizadada (RAPD), com apenas um único par de “primers”. A conclusão destes 

achados só será possível com a utilização de técnicas mais acuradas, como o sequenciamento 

molecular ou a identificação por MALDI-TOF. 
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No tocante à avaliação dos fatores de virulência, em geral, as cepas avaliadas no estudo 

apresentado mostraram capacidade variável de adesão às CEBH.  Além disso, cepas de C. albicans 

foram consideradas altamente aderentes às CEBH, seguidas pelas espécies do complexo C. 

parapsilosis e cepas de C. tropicalis, enquanto C. glabrata demonstrou notável baixa capacidade de 

adesão às CEBH. De acordo com Modrzwska & Kurnatowski (2015), a capacidade de adesão às 

células do hospedeiro e a superfícies de materiais é variável de acordo com as espécies de Candida 

(SILVA, 2014; SILVA-DIAS et al., 2015). 

É amplamente conhecido que C. albicans é mais aderente do que outras espécies de 

Candida, independentemente do sítio corporal de isolamento (KING, LEE, MORRIS,1980; LIMA-

NETO et al, 2011; CHAVES et al., 2013). Alguns autores também relataram que C. tropicalis e 

espécies do complexo C. parapsilosis são fortemente aderentes, enquanto que as espécies C. 

glabrata e C. krusei apresentam baixos níveis de adesão às células epiteliais (CHAVES et al., 2013; 

BIASOLI et al., 2010; LYON, DE RESENDE, 2006), corroborando com os nossos achados. 

Apesar do fato de que nem todas as cepas de C. tropicalis tenham sido altamente aderentes, 

obtivemos uma única cepa desta espécie altamente aderente às CEBH (LMMM113), corroborando 

com outros estudos que mostram alta capacidade de aderência para esta espécie. Menezes et al. 

(2013), avaliando 118 isolados clínicos de diferentes espécies de Candida, observaram notável 

capacidade de adesão para C. tropicalis. No entanto, é importante ressaltar que apenas 5 isolados de 

sangue desta espécie foram analisadas. 

No que se refere à aderência das espécies do complexo C. parapsilosis a células do epitélio 

bucal, os isolados de C. parapsilosis foram considerados de alta e média capacidade de adesão, os 

isolados de C. orthopsilosis foram considerados principalmente de média capacidade de adesão, 

enquanto que todos os isolados de C. metapsilosis demonstraram capacidade média de aderência às 

CEBH. Estes resultados contradizem os achados reportados por Bertine et al. (2012), que a partir de 

um modelo in vitro utilizando CEBH avaliaram as propriedades adesivas de 33 isolados clínicos 

pertencentes às espécies do complexo C. parapsilosis. Verificou-se que os isolados de C. 

parapsilosis e C. orthopsilosis apresentaram capacidade de adesão semelhantes, mas os isolados de 

C. metapsilosis apresentaram uma capacidade significativamente inferior em aderir às CEBH. 

Encontrou-se também uma variabilidade notória na capacidade de formar biofilmes em 

microplacas de poliestireno para as cepas de todas as espécies avaliadas. 

As cepas de C. tropicalis apresentaram alta produção de biofilme. De fato, vários estudos 

têm demonstrado que as cepas desta espécie obtidas de diferentes sítios anatômicos corporais e 
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condições clínicas são fortemente produtores de biofilme (CHIN et al., 2013; MELO et al., 2011; 

SHIN et al., 2002; ESTIVILL et al., 2011; BIZERRA et al., 2008; TUMBARELLO et al., 2015).  

Dados da literatura sobre a formação de biofilme de outras espécies de Candida, tais como 

espécies do complexo C. parapsilosis, C. krusei e C. glabrata são muito variáveis, pois enquanto 

alguns autores relatam estas espécies como altamente produtoras de biofilme, outros as descrevem 

como baixos produtores de biofilmes (DELALOYE & CALANDRA, 2014; PANNANUSORN ET 

AL., 2013; MELO et al., 2011; SHIN et al., 2002; ESTIVILL et al., 2011). Vale ressaltar que a 

grande variabilidade de execução da técnica de formação de biofilme, incluindo o meio de cultura, 

tempo de incubação, material plástico empregado e coloração, justificam a enorme variabilidade de 

resultados encontrados na literatura. 

Os isolados de C. glabrata foram considerados baixos produtores de biofilme no presente 

estudo, estes dados discordam de um estudo longitudinal realizado no México que quantificou a 

formação de biofilmes de Candida spp. de isoladas de cavidade oral, onde verificou-se forte 

produção de biofilme por isolados de C. glabrata, seguido por C. tropicalis e C. albicans. Por outro 

lado, os autores relatam produção moderada de biofilme por isolados de C. krusei e de um único 

isolado de C. lusitaniae, corroborando com os resultados obtidos, onde C. krusei e C. lusitaniae 

foram consideradas produtores moderados de biofilme. (SÁNCHEZ-VARGAS et al. (2013). 

HARAKUNI et al. (2012) investigaram a formação de biofilme de 16 isolados clínicos de 

Candida spp. obtidos a partir de sangue de neonatos e 21 isolados clínicos de C. albicans obtidos a 

partir de lesões vaginais de mulheres grávidas atendidas em um hospital terciário. Neste estudo, 

observou-se que a formação de biofilme foi encontrada em 14 (87,5%) isolados do sangue enquanto 

que apenas 4 (19,1%) isolados do colo do útero foram capazes de produzir biofilmes.  Dentre os 

isolados de sangue, destacou-se a formação de biofilmes por isolados de C. glabrata, 

diferentemente dos nossos achados, onde a maioria dos isolados apresentou baixa produção. 

A capacidade de formar biofilmes de C. albicans foi menor que as outras espécies de 

Candida no presente estudo e este achado está de acordo com a maioria dos dados da literatura 

(PANNANUSORN et al., 2013; SHIN et al., 2002; TUMBARELLO et al., 2015).  

No entanto, os dados sobre formação biofilme por C. albicans também são controversos, 

porque alguns autores têm demonstrado cepas de C. albicans com alta capacidade de formação de 

biofilme (Hawser & Douglas, 1994). Hawser e Douglas et al., (1994) realizaram experimentos de 

formação de biofilme com ensaio de redução do XTT, uma diferente metodologia utilizada no 

presente trabalho e concluíram alta capacidade de formação de biofilme por C. albicans. Além 
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disso, as cepas de C. albicans utilizadas no trabalho mencionado foram coletadas a partir de outro 

sítio corporal, no caso, vagina de mulheres com candidíase vulvovaginal, o que poderia justificar, 

pelo menos em parte, esta diferença. 

Em relação à atividade de proteinase, em um trabalho conduzido por Chaves et al., (2013) 

onde se avaliou a atividade de proteinase de Candida spp. isoladas da cavidade oral de 

transplantados renais, não se observaram diferenças na produção de proteinase quando comparou-se 

os isolados de C. albicans em relação as espécies de CNCA. No entanto, esses dados diferem do 

presente estudo, em que os isolados de C. albicans, das espécies do complexo C. parapsilsosis e de 

C. glabrata foram agrupados principalmente como produtores moderados de proteinase, enquanto 

que os isolados de C. tropicalis foram considerados moderadamente e fortemente produtores de 

proteinase. 

Estudo de Costa et al. (2012) comparou a atividade de proteinase de 15 isolados de C. 

albicans e 15 de C. tropicalis oriundos de saliva de pacientes odontológicos da Escola de 

Odontologia de Ribeirão Preto. Os autores também descrevem elevada produção de proteinase por 

isolados de C. tropicalis, sendo significativamente superior que a atividade proteinase de C. 

albicans. 

Dentro do complexo C. parapsilosis, de maneira geral não houve diferença na atividade de 

proteinase das espécies crípticas, mas cerca de 50% dos isolados de C. orthopsilosis foram 

considerados baixos produtores desta enzima, corroborando com os resultados obtidos em um 

estudo realizado com cepas do complexo C. parapsilosis obtidos de hemoculturas e do ambiente 

hospitalar, que reportou forte atividade de proteinase para a maioria dos isolados de C. parapsilosis, 

principalmente aquelas obtidas a partir de culturas de sangue, baixa produção para os isolados de C. 

orthopsilosis (apenas 25% dos isolados produziram a enzima) e nenhuma atividade dos isolados de 

C. metapsilosis (SABINO et al. 2011). 

Interessantemente todos os isolados de C. metapsilosis foram capazes de produzir 

proteinase, contrário aos resultados de Da Silva et al. (2015) que descreveram atividade de 

proteinase em apenas 37,7% dos isolados de C. parapsilosis stricto sensu, nenhum dos isolados de 

C. metapsilosis e C. orthopsilosis foi capaz de produzir esta enzima. 

Enquanto que da mesma forma, Tosun et al. (2012) conduziram estudo com 38 isolados de 

C. parapsilosis, três isolados de C. metapsilosis e um isolado de C. orthopsilosis oriundos de 

diversos sítios corporais. Estes autores reportam que os isolados de C. metapsilosis ou C. 
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orthopsilosis não exibiram atividade proteinase, apesar de todos possuírem genes que codificam a 

enzima (SAPP1). 

Abi- Chacra et al. (2015) publicaram estudo que descreve a secreção de proteinase pelas 

espécies do complexo C. parapsilosis com 14 isolados incluindo: nove isolados de C. parapsilosis, 

dois isolados de C. metapsilosis e as cepas de referência C. parapsilosis (ATCC 22019), C. 

orthopsilosis (ATCC 96141) e C. metapsilosis (ATCC 96143), onde se observou alta atividade de 

proteinase para todos os isolados exceto para cepa de referência de C. orthopsilosis (ATCC96141). 

Esses dados reforçam os nossos achados de que C. metapsilosis é capaz de produzir proteinase.  

A maioria dos relatos de literatura descreve forte atividade de fosfolipase para C. albicans e 

baixa ou ausente atividade desta enzima para as espécies de CNCA. Estes dados corroboram com os 

nossos achados, em que todos os isolados de C. albicans foram produtores, enquanto que 74% dos 

isolados de CNCA apresentaram atividade de fosfolipase. 

Por outro lado, a percentagem de positividade para a atividade de fosfolipase em espécies de 

CNCA foi superior aos de outras publicações. Chin et al. (2013) observaram que apenas 24% dos 

isolados de CNCA oriundos de hemocultura eram capazes de produzir a enzima. Além disso, os 

isolados do complexo C. parapsilosis e de C. glabtata não apresentaram atividade enzimática. Esses 

dados são controversos aos nossos achados, onde apenas um de sete isolados de C. glabrata não 

apresentou atividade de fosfolipase.  

Atalay et al. (2015), em trabalho realizado com cepas oriundas de hemoculturas de 50 

pacientes reportaram que cerca de 50% dos isolados de C. glabrata foram capazes de produzir esta 

enzima, reforçando a possível produção de fosfolipase por esta espécie. 

Em relação a atividade de fosfolipase das espécies do complexo C. parapsilosis, verificou-se 

que a maioria dos isolados de C. parapsilosis e C. orthopsilosis foram considerados produtores 

moderados de fosfolipase embora alguns estudos reportem pouca ou nenhuma atividade de 

fosfolipase para os isolados de C. parapsilosis e nenhuma atividade para os isolados de C. 

orthopsilosis e C. metapsilosis (ABI-CHACRA et al., 2015; BRILHANTE et al.,2014). TREVIÑO-

RANGEL et al. (2013), determinaram a atividade de fosfolipases de 65 isolados clínicos do 

complexo C. parapsilosis, verificando que quase todos os isolados de C. orthopsilosis (97%) e C. 

metapsilosis (80%) demostraram atividade de fosfolipase, enquanto que apenas 63% dos isolados 

de C. parapsilosis sensu stricto foram produtores desta enzima. Por outro lado, no nosso trabalho 

nenhum dos isolados de C. metapsilosis produziu esta enzima, esses achados corroboram com da 

Silva et al. (2015) que ao avaliar atividade de fosfolipase de isolados oriundos de amostras clínicas 
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distintas, incluindo: unhas, pele, sangue, urina, ponta de cateter e secreções, verificaram que apenas 

7 de 77 cepas de C. parapsilosis demonstraram atividade de fosfolipase e nenhuma produção desta 

enzima por isolados de C. metapsilosis e C. orthopsilosis. 

Estudo conduzido com isolados da cavidade oral obtidos de pacientes HIV positivos relata a 

falta de atividade de fosfolipase para cepas de C. parapsilosis e C. krusei (MANE e al., 2011), que é 

novamente contraditória com nossos achados. 

No nosso estudo, todos os isolados clínicos foram capazes de produzir hemolisinas, 

independentemente da espécie testada. Esses achados corroboram com o estudo de Mane et al., 

(2011) que avaliou a atividade hemolítica de 65 isolados clínicos a partir da cavidade oral de 

pacientes HIV positivos das seguintes espécies Candida: C. albicans (39), C. tropicalis (9), C. 

glabrata (8), C. krusei (6), e espécies do complexo C. parapsilosis (3). Observou-se que a produção 

de hemolisina pelas espécies de CNCA era superior que em C. albicans, corroborando com os 

resultados obtidos no presente estudo.  

Entretanto, dados a cerca da produção de hemolisina em C. albicans são também 

controversos. Chin et al. (2013) reportaram maior produção de hemolisina em C. albicans do que 

em outras espécies de Candida, através da avaliação de 37 isolados na Malasya. No entanto, os 

autores não descrevem a origem dos isolados e o grupo de pacientes analisados. De fato, Favero et 

al. (2014) descrevem a atividade hemolítica moderada em 10 isolados de C. albicans 

especificamente obtidos de hemoculturas, corroborando com nossos resultados. 

Embora alguns autores afirmem que a produção hemolisinas é observada apenas em C. 

albicans (FURLANETO-MAIA et al, 2007; KUMAR et al, 2009; NEGRI et al, 2010b), de acordo 

com LUO et al. (2004), C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis são capazes de produzir 

hemolisinas in vitro, induzindo a lise total ou parcial dos eritrócitos. 

Interessantemente, as cepas de C. glabrata demonstraram forte atividade hemolítica, 

corroborando com Rossoni et al. (2013), que avaliaram 13 isolados de C. glabrata obtidos da 

cavidade oral de pacientes com HIV, cuja produção da enzima foi considerada maior do que em C. 

albicans. 

Os isolados de C. albicans foram classificados principalmente como produtores moderados 

de hemolisina, enquanto que os isolados de C. tropicalis foram classificados como moderadamente 

e fortemente produtores de hemolisina, corroborando com os resultados obtidos por Favero et al. 

(2014) que avaliaram  a atividade hemolítica de Candida spp. obtidas a partir de diferentes 

pacientes com ICS, incluindo 10 isolados de C. albicans, 13 isolados de C. tropicalis e oito isolados 
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de C. parapsilosis, reportando a atividade hemolítica moderada para a maioria dos isolados de C. 

albicans, forte atividade hemolítica para os isolados de C. tropicalis e nenhuma atividade desta 

enzima para os isolados de C. parapsilosis. 

A atividade hemolítica de leveduras do complexo C. parapsilosis também é variável, uma 

vez que alguns autores as descrevem como não hemolíticas (FAVERO et al., 2014; JIN et al., 2003; 

YIGIT & AKTAS 2009). No entanto, outros estudos relatam que isolados pertencentes ao 

complexo C. parapsilosis são produtores hemolisinas (MANE et al., 2011; BONASSOLI et al., 

2005; FRANÇA et al., 2010; TREVINO-RANGEL et al., 2013).  

Todos os isolados do complexo C. parapsilosis analisados apresentaram atividade 

hemolítica. Destacamos que quatro dos oito isolados de C. parapsilosis foram considerados 

fortemente produtores desta enzima, em contraste com os resultados reportados por Ziccardi et al. 

(2015), que avaliaram a atividade hemolítica de 53 isolados clínicos de espécies do complexo C. 

parapsilosis obtidos a partir de três hospitais localizados no Sudeste do Brasil. Neste estudo 

observou-se que 28,3% (15/53) dos isolados apresentaram atividade hemolítica, sendo que nenhum 

isolado de C. metapsilosis foi encontrado. Enquanto que 11 de 43 (25,6%) isolados de C. 

parapsilosis sensu stricto foram capazes de produzir hemolisinas, em C. orthopsiliosis, quatro de 

dez (40%) demonstraram atividade hemolítica. O menor número de isolados de C. orthopsiliosis no 

estudo de Ziccardi et al. (2015) poderia justificar esta diferença.  

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem as seguintes conclusões: 

 

 Embora C. albicans foi a principal espécie isolada de ICS, o número total de isolados de 

CNCA superou a principal espécie. 

 Dentre as espécies de CNCA, leveduras do complexo C. parapsilosis, seguidas de C. 

tropicalis foram as espécies mais prevalentes.  

 Dentre as espécies do complexo C. parapsilsosis, C. parapsilosis stricto sensu foi a espécie 

mais prevalente, seguida por C. orthopsilosis e C. metapsilosis. 

 Candidemia por espécies do complexo C. parapsilosis pode ser persistente ou com 

substituição de espécies do complexo.  

 C. ciferrii pode ser isolada de ICS.  

 Os isolados de C. albicans demonstraram maior capacidade de aderência às CEBHs do que 

os isolados de CNCA.  

 Os isolados de C. tropicalis apresentaram uma maior capacidade de formar biofilme quando 

comparado às demais espécies de Candida. 

 Os isolados de C. glabrata foram considerados baixos produtores de biofilme.  

 Não se verificaram diferenças significativas quanto a atividade de proteinase das espécies 

avaliadas, com destaque a C. metapsilosis que não foi capaz de apresentar atividade 

enzimática.  

 Os isolados de CNCA podem produzir fosfolipase, mas as cepas de C. metapsilosis não 

apresentaram atividade enzimática.  

 Observou-se que a produção de hemolisina dos isolados de CNCA foi estatisticamente 

superior que os isolados de C. albicans, destacando-se a alta atividade hemolítica dos 

isolados de C. glabrata. 
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ABSTRACT 

Yeasts of the Candida genus are one of the most common causes of bloodstream infections, 

mainly affecting immunocompromised patients. In this context, the objectives of this study were to 

identify yeasts obtained from blood cultures of patients with candidemia attended at tertiary 

hospitals in Natal city, Rio Grande do Norte State, Brazil. In addition, we evaluated some of the 

major virulence factors of Candida spp.  We analyzed 70 isolates of Candida spp. obtained from 

blood cultures between March 2011 and March 2015. The Candida species isolated were identified 

as follows: Candida albicans (24), the Candida parapsilosis species complex (18), Candida 

tropicalis (18), Candida glabrata (7) and a single isolate each of Candida lusitaniae, C. krusei and 

Candida ciferrii. Most of the isolates belonging to the complex were C. parapsilosis stricto sensu 

(8; 44.44%), followed by C. orthopsilosis (7; 38,9%) and only tree isolates (3; 16.66%) were C. 

metapsilosis Candida species showed different peculiarities in terms of expression of virulence 

factors evaluated in vitro.  C. albicans strains were more adherent to HBEC than all the other 

Candida species.  C. tropicalis strains were considered strong biofilm producers. Regarding 

proteinase activity, we could not verify any positive correlation, but C. metapsilosis did not show 

any enzymatic activity. Strains belonging to the C. parapsilosis species complex were able to 

produce hemolysins, while C. glabrata was also able to lyse erythrocytes and to produce 

phospholipase.  Therefore, Non-Candida albicans Candida (NCAC) species are also able to 

produce the virulence factors which play an important role in bloodstream infectious caused by 

these yeasts. We also found that the prevalence of NCAC strains was higher than C. albicans and 

also the possible first case report of candidemia due to C. ciferrii described in Latin America.  

 Key Words:   Candida spp. Epidemiology, Virulence Factors, Bloodstream Infection 
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INTRODUCTION 

 

The Candida genus is composed by yeasts that may be part of the normal microbiota of the 

skin and mucosal surfaces, such as the vagina, oral cavity and gastrointestinal tract. They may 

become pathogenic in specific conditions, such as the impairment of host immune system and 

anatomical barriers damage, causing diseases which range from superficial to severe systemic 

infections called candidemia usually associated to critically ill patients with degenerative or 

neoplasic disease
1, 2

. Yeast infections caused by Candida spp. have been frequently reported in 

recent years, mainly caused by immunocompromised or hospitalized patients, due to its 

opportunistic character 
3
. 

Candidemia is the bloodstream infection caused by Candida spp, whose occurrence in 

tertiary hospital has significantly been increasing in the last decades, representing approximately 

80% of nosocomial fungal infections
4
.  Some risk factors such as the employment of broad 

spectrum antibiotics, and cytotoxic chemotherapy, as well as the use of indwelling central venous 

catheter and parenteral nutrition contribute for the establishment of invasive Candida infection
5
. In 

addition, previous mucosal and skin colonization is a fundamental step for the pathogenesis of 

invasive candidiasis
4
.  

Although C. albicans is the most prevalent agent of candidemia, the epidemiology of 

candidiasis has changed in the last few dates, while the report of isolation of Non-Candida albicans 

Candida (NCAC) species has been steadily raised. In epidemiological studies conducted in Brazil, 

yeasts belonging to the C. parapsilosis species complex in addition to C. tropicalis are the more 

frequent NCAC species frequently isolated from hemocultures
6-9

. In our country, the frequency of 

isolation of C. glabrata from candidemia is still very low
9
 which corroborates with a study recently 

published in a casuistic of the South of Spain 
10

. This is contrary from North American and most 
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Northern European countries, where this is species is the second more frequently isolated from 

candidemia after C. albicans,  probably related to the profilatic use of fluconazole which may lead 

to drug resistance. In these counties, a low number of cases of candidemia due to C. parapsilosis 

has been reported 
10-12

. A similar trend was found in a recent epidemiological study in Asia, 

performed in a tertiary hospital from the North of China, where C. glabrata is the second in the rank 

of candidemia, but lower rates of C. parapsilosis and C. tropicalis have been reported
13

.  

It is very important to accurately identify Candida species, because they have different 

peculiarities in terms of antifungal susceptibility and natural history. For instance C. krusei has 

intrinsic resistance to fluconazole, whereas C. glabrata may develop a reduction in susceptibility 

for azole antifungal compounds.  C. parapsilosis and C. guilliermondii have recently been 

associated with high minimal inhibitory concentrations (MICs) to echinocandins
11, 15

 while C. 

lusitaniae may be resistant to amphotericin B
14, 15

 

Candida spp. pathogenicity is attributed to a set of virulence factors. Including the ability to 

adhere to humman buccal epithelial cells (HBEC) and endothelial cells, a transition from bud-to 

hyphae (morphogenesis, a phenomenon typical of C. albicans),   the production of hidrolytic 

enzymes (proteinases and phospholipases), the phenotypic switching, biofilm formation and also 

the ability to evade cells of the immune system
16-19

. 

Candida spp. adhesion to host cells is important for both colonization, in a process of 

maintenance of these microorganisms at mucosal surfaces, whereas it is also the first step of 

infection 
18, 20

 and crucial for biofilm formation
17

. Biofilms are complex structures of 

microrganisms adhered to either biotic or abiotic surfaces, embedded in a matrix of exopolymeric 

substance (EPS)
19

. They have an important role in the establishment of infection because Candida 

cells within the biofilm are highly resistant to antifungal drugs and protected from cells of the 

immune system, contributing to patients mortality rates, specifically in severally ill 

immunosuppressed patients
17, 21

. 



112 
 

 

Secreted aspartic proteinases (Saps) are considered the most important hydrolytic enzymes 

produced by Candida spp., which have substrate specificity and are able to degrade different human 

proteins including: albumin, hemoglobin, keratin, collagen, laminin, fibronectin, mucin and 

immunoglobulin A (Silva et al., 2014)
22

. Phospholipases are enzymes able to hydrolise ester 

linkages in glycerol-containing phospholipids resulting in the release of fatty acids. In Candida 

spp., phospholipases contribute for adhesion and invasion to host tissues and are also important for 

the dissemination of infection, once they are able to degrade host plasma membranes.
19, 20

. Other 

important group of enzymes are hemolysins, which are able to release hemoglobin from host 

erythrocytes for posterior use as an iron source of nutrient by microorganisms
22, 23

. 

The objectives of the present study were to evaluate the prevalence of Candida species 

obtained from hemocultures of patients attended at tertiary hospitals at Natal city, Rio Grande do 

Norte State, Northeast Brazil. We also evaluated strains abilities to adhere to HBEC, biofilm 

formation and the production of proteinases, phospholipases and  hemolysins.  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Strain and culture conditions 

 

We evaluated a total of 70 isolates of Candida spp. obtained from blood cultures of patients 

with candidemia attended at Onofre Lopes University Hospital and Dr. Luiz Antônio Hospital 

(LIGA), Natal city, Rio Grande do Norte State, Brazil. Samples were collected between March 

2011 and March 2015. Candida spp. strains were provided by the referred hospitals according to the 

recommendations contained at local research ethics committee from Dr. Luiz Antonio Hospital. 

Yeasts positive blood culture bottles obtained with the automated system BD Bactec
TM

 were 

subcultured on Sabouraud Dextrose Agar and sent to the Medical and Molecular Mycology 
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Laboratory for further identification. Yeasts were plated on CHROMagar Candida (CHROMagar 

Microbiology, Paris, France) to check for purity and screening for different color colonies
26

.Species 

identification was based on the characteristics of the cells observed microscopically after cultivation 

on corn meal agar added Tween 80, as well as classical methodology 
27 

, ID32C System 

(bioMerieux Marcy l’Etoile, France) and VITEK 2 (bioMerieux, USA).  C. albicans ATCC 90028, 

C. tropicalis ATCC 13803, C. parapsilosis ATCC 22019, C. glabrata ATCC 2001 and C. krusei 

ATCC were used as controls for the most representative species. 

 

Molecular identification 

 

We performed molecular methods to identify the cryptic species of the C. parapsilosis 

species complex (C. parapsilosis, Candida orthopsilosis and Candida metapsilosis). 

 

DNA extraction 

 

C. parapsilosis complex cells were grown overnight in YPD liquid medium, incubated at 

30°C and rotated at 200 rpm in a gyratory shaker (TE-420, Tecnal
®
 Piracicaba, Brazil). DNA was 

extracted using the PrepMan Ultra sample preparation reagent (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA) according to the manufacturer’s instructions. Genomic DNA concentration and purity 

were checked with a NanoDrop instrument (Thermo Scientific; Amersham Pharmacia Biotech, 

Wilmington, DE, USA). 

Screening of the species belonging to C. parapsilosis complex 

For the screening of the species belonging to the C. parapsilosis species complex, primers 

POMF (5 ′ -TAGGTGAACCTGCGGAA-3 ′) and POMR (5 ′ -CAGCGTATCGCTCAACA-3 ′) 
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were used (GE et al., 2012).Briefly, 1.0µL of DNA 40 ng/µL was added to 2x PCR Master Mix 

(Promega) to a final volume of 25µL. The samples were amplified in a Thermocycler (Amplitherm 

TX 96, USA) using the following cycling parameters: one initial cycle of 94°C for 3 min followed 

by 30 cycles of 1 min at 94°C, 1 min at 57°C, 1 min at 72°C and a final cycle of 5 min at 72°C. 

PCR products were size-separated by agarose gel electrophoresis, and the gel was stained in a 

0.5µg/mL ethidium bromide buffer solution (1x TAE). 

 

Differentiation of the species belonging to C. parapsilosis species complex 

 

To differentiate the cryptic species belonging to the C. parapsilosis species complex, we 

have used the RAPD primer RPO2 validated in combination with DNA sequencing by Ge et al.
31

 . 

For RAPD reactions, 1.0µL of  DNA 40 ng/µL, 2.5µL of 10x PCR buffer (100 mM Tris–HCl, pH 

8.3, 500 mM KCl, 3.5 mM MgCl2), 5µL of dNTPmix (100 mM each dNTP), 1.0µL of primer (50 

pmol/µL), 0.13µL of Tween 20 and 1.0 unit of Taq DNA polymerase were added to a final volume 

of 25µL. Amplifications were performed in a thermal circler Amplitherm TX 96 (USA) with the 

following three-step program: 2 min at 94°C followed by 45 cycles of 1 min at 94°C, 1 min at 

36°C, 75 s at 72°C and then 10 min at 72°C. PCR products were size-separated by agarose gel 

electrophoresis at 100 V for 30 min followed by 55 V for 5.5 h in a Tris–acetate buffer (TAE). The 

gel was stained in a 0.5µg/mL ethidium bromide buffer solution (1x TAE) for 10 min and distained 

twice for 15 min in 400 mL of water. 

 

Computer-assisted microsatellite data analysis  

 

Gel images were analyzed with the GelCompar II software, version 4.5 and BioNumerics (Applied 

Maths, Kortrijk, Belgium). The similarities between the profiles were calculated using the Dice 
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coefficient to generate the matrixes of similarity coefficients to dendrogram constructions. For 

profile clustering, the unweighted pair-group method with arithmetic averages was used with a 

tolerance of 2%. 

 

Inoculum standardization for Candida spp. virulence factors evaluated “in vitro”  

 

For all the virulence factors evaluated in vitro, the samples were initially grown in NGY 

medium (Difco Neopeptone 1g/L, Dextrose 4 g/L; Difco yeast extract 1g/L). Candida spp. cells 

were incubated for 18-24h in a rotatory shaker (Tecnal, TE-420, São Paulo, Brazil) at 30°C, 200 

rpm. This culture medium produces an inoculums size of about 2 x 10
8
 cells/mL, measured at a 

wavelength of 600 nm (Biochrom Libra S32)
29

. Subsequently, Candida spp. cells were diluted to 

obtain the specific inoculum needed for each attribute of virulence evaluated in vitro.  

 

Candida spp. adherence to human buccal epithelial cells (HBEC)  

 

Candida spp. cells were grown overnight to the stationary phase in NGY liquid medium at 

37°C and were mixed with HBEC from healthy volunteers at a ratio of 10 yeast cells per HBEC. 

The mixtures were incubated at 37°C for 45 min with shaking. Subsequently, cells were formalin-

fixed, vortexed and transferred to a microscope slide. The number of Candida spp. cells adhering to 

150 HBEC was determined with the operator blinded to the nature of the material on the slide 
30

. 

Tests were done in triplicate.  

 

 



116 
 

 

Candida spp. biofilm formation 

 

Biofilms were performed according to Jin et al. (2003)
31

. At first, 100µL aliquots of a 

standardized cell suspension (10
7
cells/mL) were transferred to flat bottom 96-well microtiter plates 

and incubated for 1.5 h at 37°C in a shaker at 75 rpm. As controls, eight wells of each microtiter 

plate were handled in an identical fashion, except that no Candida spp. suspensions were added. 

Following the adhesion phase, the cell suspensions were aspirated and each well was washed twice 

with 150 µL of PBS to remove loosely adherent cells. A total of 100µL of YNB medium (“Yeast 

Nitrogen Base”, Difco
TM

) with 50mM of glucose (D-glucose monohidratada P.A., Cinética) was 

added to each of the washed wells and incubated at 37°C in a shaker at 75 rpm. Biofilms were 

allowed to develop for 66h, and then the yeasts were quantified by the crystal violet assay. Briefly, 

the biofilm-coated wells of microtiter plates were washed twice with 150µL of PBS and then air 

dried for 45 min. Subsequently, each of the washed wells was stained with 110µL of 0.4 % aqueous 

crystal violet solution for 45 min. Afterwards, each well was washed four times with 350µL of 

sterile distilled water and immediately destained with 200 µL of 95 % ethanol. After 45 min of 

destaining, 100µL of destaining solution was transferred to a new well and the amount of the crystal 

violet stain in the destaining solution was measured with a microtiter plate reader (SpectraMAX 340 

Tunable Microplate Reader; Molecular Devices Ltda.) at 570 nm. The absorbance values for the 

controls were subtracted from the values for the test wells to minimize background interference.  

 

Candida spp.  hemolysin production 

 

In order to evaluate hemolysin production, we followed the methodology proposed by Luo 

et al. (2001) 
32

 with some adaptations. Candida spp. cells were initially cultured on SDA at 35 ° C 
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for 18 hours. Strains were grown overnight in NGY broth. Ten microliters of cell cultures was 

seeded in triplicate on the surface of SDA added 7% fresh sheep blood (Ebe-Farma) added 3% 

glucose, contained in Petri dishes of 155 mm diameter. The plates were incubated for 48 h at 37 ° C 

in an atmosphere with 5% CO2. After incubation period, the presence of a clear halo around the 

inoculum indicated positive hemolysis. The diameter of colonies and zones of hemolysis were 

measured in order to obtain the rate of hemolysis for each strain, which allowed classification of 

isolates in highly producers, moderate producers and little producers, according to Linhares et al. 

(2007) 
33

.  As a positive control we used a beta hemolytic strain of Streptococcus pyogenes (Group 

A). The reference strain Candida parapsilosis ATCC 22019 was used as a negative control 
31

.  

 

Candida spp.  phospholipase production 

 

Phospholipase activity was determined with the method of Price et al 
34

. NGY overnight 

cultures were standardized to an inoculum size of 2×10
5
 cells/ml, and five μL of the cell suspension 

was inoculated in triplicate on the surface of phospholipase agar (10 g peptone, 40 g dextrose, 16 g 

agar, Egg Yolk Emulsion (Fluka) was added 80 mL, Distilled water 1000 mL). The plates were 

incubated for 72 h at 30°C. After the incubation period, the precipitation zone (Pz) of the colonies 

was determined, with the formula described below: 

 

Pz=Colony diameter (cm)/ Colony diameter (cm)+Precipitation zone (cm) 
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Candida spp. proteinase activity 

 

Proteinase activity was determined by a method modified from Macdonald and Odds 

(1980)
35

. Fifty-microliter samples from NGY (0.1% Neopeptone [Difco], 0.4% glucose and 0.1% 

Yeast Extract [Difco] cultures were grown in 5 mL YCB + BSA medium (11.7 g/L Yeast Carbon 

Base [Difco]; 10 g/L glucose; 5 g/L bovine serum albumin, fraction V, Batch 08k0560 [Sigma]) 

rotated in a rotator shaker at 30°C for 72 h, 200 rpm. Proteolytic activity was determined by 

measuring the increase in trichloroacetic acid soluble products absorbing at 280 nm in triplicate 

after 1-h incubation of the culture supernatant with BSA substrate at 37°C. Specific activity was 

expressed as OD280/OD600 of the culture
36

. 

 

Statistical analysis 

 

Data were analyzed using the statistical software ‘‘GraphPad,Prism’’ version 6.0 and “Stata” 

version 11.0. Results were presented as mean + standard deviation, and differences were analyzed 

by the One-sample T test. For all the analyses, P was considered a default value of 0.05 and the 

confidence interval of 95 %. In addition all the values obtained for virulence attributes tests in vitro 

were divided onto tertile categories as low, medium or high producers. To evaluate a possible 

correlation among the all virulence tested for all the strains, we adopted the Sperman coefficient 

according to GraphPad Prim
 

5.0
 
(GraphPad Software, USA). 
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RESULTS 

 

Microbiological profiling of Candida spp. 

 

This study was performed with 70 strains of Candida spp. isolated from blood cultures. Fifty 

out of 70 strains were obtained from positives hemocultures of hospitalized patients attended at the 

Onofre Lopes University Hospital, while 20 strains were provided by Dr. Luiz Antonio University 

Hospital. Of note, 26 isolates were sequentially obtained from 10 different patients (Table 1). 

C. albicans was the species with the largest number of isolates (24 strains, 34.3%), while 46 

isolates (65.7%) corresponded to NCAC species, such as C. tropicalis (18 strains; 25.7%), the C. 

parapsilosis species complex (18 strains; 25.7%), C. glabrata (7 strains; 10%), C. lusitaniae (1 

strain; 1.4%), C. krusei (1 strain; 1.4%) and C. ciferri (1 strain; 1.4%). 

 

Molecular identification of the strains belonging to the Candida parapsilosis species complex  

 

The 18 clinical isolates of the C. parapsilosis species complex were identified by PCR. We 

observed that most of the isolates analyzed were C. parapsilosis stricto sensu (8; 44.44%), followed 

by C. orthopsilosis (7; 38.9%) while only 3 isolates (3; 16. 66%) belonged to C. metapsilosis 

Dendrogram analysis revealed that most of the isolates identified as C. parapsilosis were 

grouped within the same group with 75 % similarity, except for the strains LMMM83 and 

LMMM85. C. metapsilosis and C. orthopsilosis strains showed about 87% similarity among them, 

but only 70% with C. parapsilosis isolates (Fig. 1). 
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Regarding the isolates obtained from the same patient, we obtained 6 sequential isolates, 

from patient 25 (LMMM284, LMMM285, LMMM286, LMMM287, LMMM288 and LMMM289). 

While 4 of them were grouped within the same cluster of the reference strain C. orthopsilosis 

ATCC96139), 2 showed approximately 93% similarity with C. metapsilosis ATCC96143.   In the 

case of patient 45, both sequential isolates (LMMM 614 e LMMM616) were grouped within the 

cluster belonging to C. parapsilosis and had above 95% de similarity (Fig. 1). 

 

Adherence of Candida spp. to human buccal epithelial cells (HBEC) 

 

All the strains were able to adhere to HBEC. However, the isolates showed variable 

expression of this specific virulence factor in vitro. Tertile analysis revealed that most of the isolates 

of C. albicans were highly adherent, C tropicalis and the C. parapsilosis species complex isolates 

were moderately adherent, while C. glabrata showed low ability to adhere to HBEC (Table 1).    In 

addition, most of the isolates were statistically significant more adherent than reference strains of 

each species (Table 1). When we evaluated each species separately, for C. albicans, LMMM239 

was the lowest adherent strain (156 ± 18 Candida cells/ 150 HBEC), while LMMM291 was the 

strain most adherent (321 ± 40 Candida cells/ 150 HBEC; Table 1).  Regarding to NCAC species, 

C. tropicalis was represented by a highly adherent strain (LMMM113; 300 ± 24 Candida cells/ 150 

HBEC). The lowest value for adhesion was found to the strain LMMM195 (33 ± 4 Candida cells/ 

150 HBEC). For the C. parapsilosis species complex LMMM706 was the lowest adherent strain (40 

± 3 Candida cells/ 150 HBEC), while LMMM78 was the strain most adherent (275 ± 28 Candida 

cells/ 150 HBEC). Tertile analysis of strains belonging to C. parapsilosis species complex revealed 

that all C. parapsilosis isolates were moderate or strongly adherent to HBEC, while 2 isolates of C. 

orthopsilosis were considered weak. C. metapsilosis showed moderate ability to adhere to the 
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buccal epithelia.  C. glabrata showed limited adhesion capacity ranging from 32 ± 5 Candida cells/ 

150 HBEC (LMMM448) to 92 ± 13 Candida cells/ 150 HBEC (LMMM703). The values obtained 

for C. ciferrii, C. krusei and C. lusitaniae, can be found in Table 1. C. albicans was found to be 

more adherent than all the other NCAC strains (Table 2), while C. glabrata was considered less 

able to adhere to HBEC than all the species tested (P < 0.05; Table 3). 

 

Evaluation of biofilm formation in Candida spp. 

 

Only two isolates of the present study were not able to form biofilm on polystirene 

microtiter plates (C. albicans LMMM243 and C. parapsilosis LMMM288), while 9 isolates were 

considered very low biofilm producers (OD570nm ranging from 0.01 to 0.02). No statistically 

significant difference was found when all NCAC strains were compared to C. albicans (Table 2). 

Regarding to the comparisons of each species with its respective reference strain, most of the 

isolates were considered moderate biofilm producers, except C. glabrata where the majority of 

them showed low biofilm formation. In C. albicans the ability to form biofilm ranged from 

OD570nm  0.01 ± 0.01 (LMMM79) to OD570nm 0.77 ± 0.15 (LMMM238),  In the C. parapsilosis 

species complex the ability to form biofilm was  OD570nm 0.01 ± 0.00 (LMMM287) to OD570nm 1.81 

± 0.13 (LMMM85). Tertile analysis did not reveal a general difference among the species, but the 

unique strong biofilm producer belonged to C. parapsilosis (LMMM85), while the strain 

LMMM288 from C. orthopsilosis did not produce biofilm.   C. tropicalis showed very variable 

levels of biofilm formation, with the low biofilm producing strain showing an OD570nm of 0.02 ± 

0.01 (LMMM429), whereas the higher biofilm producer, showed a remarkable optical density of 

OD570nm of 2.22 ± 0.06 (LMMM447).  Tertile analysis revealed that most of the isolates were 

grouped as high producers, differently to what was found for all the other species (Table 1). To 
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reinforce the idea of remarkable biofilm formation in this species, the average value of C. tropicalis 

was statistically higher than those found for the other Candida species (Table 3).C. glabrata  

biofilm formation ranged from OD570nm 0.01 ± 0.00 to OD570nm 0.11 ± 0.01. The other species 

represented by a single strain each were considered moderate biofilm producers, according to tertile 

analysis (Table 1).   

 

Determination of production of hemolysins by Candida spp. 

All the strains of the present study were able to produce beta hemolysis on sheep blood agar. 

Acording to Linhares et al. (2007)
33

 classification, 64 isolates (94.11%) presented strong activity of 

hemolysins (HI < 0.55), while only four of them (5.89 %) showed moderate production (0.56 ≤ HI 

≤ 0.85; LMMM242; LMMM243; LMMM78 and LMMM614). The clinical isolates also produced 

an equal or above HI than the reference strains. We could not detect any isolate with low production 

of the referred enzyme (Table 1). Of note, when all the isolates were analyzed NCAC strains 

average values for HI was higher than the amount found for C. albicams (Table 2). Surprisingly, C. 

glabrata showed stronger enzyme activity than C. albicans and strains from the C. parapsilosis 

species complex. Similar results were found when C. tropicalis strains were compared to C. 

albicans and the C. parapsilosis species complex (table 3). C. albicans levels of enzymes were also 

statistically significant lower than the strains belonging to the C. parapsilosis species complex 

(Table 3). 

In C. albicans the hemolytic activity ranged from 0.33 ± 0.03 (LMMM109) to 0.70 ± 0.03 

(LMMM243). For the strains belonging to the C. parapsilosis species complex the weaker 

hemolysin strain producer was LMMM85 0.30 ± 0.02 to while the stronger LMMM78 produced 

0.72 ± 0.04 of the enzyme. Four isolates of C. parapsilosis were strong hemolysins production, as 

follows: LMMM85, LMMM83, LMMM454 and LMMM616 (HI= 0.3 ±0.02; 0.31 ± 0.3; 0.31 ± 
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0.01 e 0.31 ±0.01; respectively), against a single isolate of C. orthopsilosis LMMM706 with strong 

production (HI= 0.33 ±0,01; Table 1).  C. tropicalis hemolytic activity ranged from 0.26 ± 0.03 

(LMMM185) to 0.44 ± 0.01 (LMMM674) and for C. glabrata enzyme activity varied from from 

0.25 ± 0.03 (LMMM705) to 0.39 ± 0.02 (LMMM704; Table 1). 

 

Determination of production of phospholipase in Candida spp.  

 

Phospholipase production was detected in 82.85% of the isolates when all the Candida spp. 

were evaluated. Besides, most of the isolates of each species were considered moderate 

phospholipase producers (Table 1). Once again, this enzyme was produced in general in a lower 

expression for the reference strains. All the isolates of C. albicans showed phospholipase activity. 

The production of this enzyme ranged from 0.39 ± 0.00 (LMMM243) to 0.64 ± 0.02 (LMMM196). 

For the Candida parapsilosis species complex, 55.6% of the strains did not produce phospholipase 

(10 out of 18 isolates). Phospholipase activity ranged from 0.48 ± 0.02 (LMMM78) to 0.70 ± 0.03 

(LMMM296). However, no one isolate of C. metapsilosis produced this enzyme. Two out of 18 

isolates of C. tropicalis (11.11%) did not produce phospholipase. Phospholipase activity ranged 

from 0.46 ± 0.02 (LMMM429) to 0.75 ± 0.00 (LMMM113).  In C. glabrata only 1 out of de 7 

isolates did not produce the enzyme. The production ranged from 0.52 ± 0.02 (LMMM703) to 0.60 

± 0.04 (LMMM453). C. krusei and C. lusitaniae were moderate producers, while C. ciferri did not 

produce the enzyme. No statistically significant differences were found for this virulence attribute 

for intra-specific comparisons (Tables 2 and 3).  
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Determination of production of proteinase in Candida spp.  

 

From the 70 isolates included in the present study (54; 77.15%) produced proteinase, while 

(14; 22.85%) of them did not produce the enzyme. The average value for all the 70 isolates tested 

was de OD280nm/ OD260nm 0.05 ± 0.00. The lower amount of proteinase activity was OD280nm/ 

OD260nm 0.03± 0.00 (LMMM609), while the higher level was OD280nm/ OD260nm 0.15 (LMMM112), 

respectively, both from C. albicans (Table 1).  

Fifty percent of C. albicans isolates produced more proteinase than the reference strain 

ATCC90028 (OD280nm/ OD260nm 0.05 ± 0.03 (Table 1). 

Most of C. tropicalis isolates had lower proteinase activity than the reference strain C. 

tropicalis ATCC13803, while the opposite happened for C. parapsilosis and C. glabrata and the C. 

parapsilosis species complex against each control strain (Table 1). No differences were found when 

each of the cryptic species of the C. parapsilosis complex was analyzed. Tertile analysis classified 

most of the isolates of C. albicans, C. parapsilsosis complex and C. glabrata as moderate 

producers, while C. tropicalis strains were classified as moderate and strong producers of the 

enzyme. C. krusei, C. lusitaniae and C. ciefrrii produced the following amounts of proteinase: 

OD280nm/OD600nm 0.08 ± 0.01; 0.03 ± 0.01 and 0.07 ± 0.01; respectively (Table 1). 

 

Correlation of the virulence factors tested in vitro for all the strains analyzed in the 

present study 

 

In order to verify a possible correlation among the various virulence factors studied 

(adhesion capacity, ability to form biofilm, hemolysin, proteinase and phospholipase activity), we 
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have used a statistical test for obtaining the Spearman correlation coefficient, which measures the 

degree of linear relationship between two quantitative variables. When every virulence factor 

evaluated in vitro were compared to each other for all the strains analyzed, a weak negative 

correlation was found for adherence and hemolytic index, meaning that the low biofilm producing 

strains produced high amounts of the referred enzyme,(Table 4). For NCAC species, a weak 

negative correlation was found for proteinase and phospholipase activity, meaning that the lower 

amount of proteinase, the higher phospholipase activity (Table 5).  

 

DISCUSSION 

 

C. albicans is still the main species isolated from bloodstream infections. However, 

candidemia caused by NCAC have been more frequently reported recently worldwide
10-12

.  In our 

present study, 65.7% of the cases of candidemia were related to NCAC, meaning that taken together, all 

the other Candida species, prevalence was higher than for C. albicans. C. tropicalis and the C. 

parapsilosis species complex figured equally as the two second more common agents of candidemia, 

reinforcing other findings in similar studies in tertiary hospitals of Latin America, including Brazil, 

where both species are recognized as the second or third more common agent of candidemia
9, 37-39

. 

Contradictory to the literature, in our study, a single strain of C. krusei was found. This 

species has been reported as the fifth cause of candidemia worldwide
10, 40- 43

. Despite the low 

prevalence of this species in our casuistic, this is an important finding, once it is intrinsically 

resistant to fluconazole and may develop low susceptibility to amphotericin B
15, 40, 41

. 

In our study we had a positive blood culture due to C. ciferrii. To the best of our knowledge, 

there are no other case published in Latin America. Indeed, there are very few reports of candidemia 

due to this species worldwide
44

. Gunsilius et al. (2001)
45 

described a case report of C. ciferrii 
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bloodstream infection in a 62 years old male patient  with myeloid acute leukemia diagnosed post-

mortem, despite treatment with liposomal amphotericin B. More recently, another clinical case of 

candidemia was published in an eight yeast old patient with down-syndrome end brain plaisy. The 

patient also died of candidemia. Antifungal susceptibility testing revealed that the strain was 

resistant to amphotericin B, fluconazole, caspofungin and anidulafungin 
41

.  

According to Atkinson et al. (2008)
14

, C. lusitaniae is another rare species only occasionally 

related to the episodes of candidemia, corresponding to less than 1% of cases of bloodstream 

infection more commonly found in patients with hematological malignancies. It is important to 

emphasize the intrinsic resistance to amphotericin B of this species. 
46- 47

. 

C. parapsilosis stricto sensu was the most prevalent species, followed by C. orthopsilosis 

and C. metapsilosis, corroborating with literature that report that the two later species represent 

about 1-10 % of BSI due to the species complex
48-50

.  

Regarding dendrogram analysis, we had a case of apparent persistant candidemia (patient 

45), which were identified as C. parapsilosis. Persistant candidemia seems to be the most frequent 

event among hospitalized patients. Reiss et al. (2008) described episodes of recurrent candidemia in 

children under total parenteral nutrition (TPN), where each subject was infected with the same 

genotype of C. parapsilosis. 

On the other hand, strain substitution may occur during candidemia. da Matta et al. (2010)
52

 

reported the recovery of tree distinct strains of C. albicans from a single patient with candidemia in 

a short period of time. This seems to have happened to our patient 25, whose strains were placed 

within two different clusters, a group belonging to C. orthopsilosis, which grouped most of the 

strains, while the other was composed by C. metapsilosis, suggesting that strain substitution may 

have happened. However, other genotyping methods, molecular sequencing or MALD-TOF 

analysis should be employed to check if this finding is anecdotic. 
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In general, the strains evaluated in the presented study showed intra and inter specific 

variable adhesion capability to HBEC. In addition, C. albicans strains were considered highly 

adherent to buccal epitelial cells, followed by the C. parapsiolosis species complex and C. 

tropicalis strains, while C. glabrata showed remarkable low adhesion.  According to Modrzewska, 

Kurnatowski, (2015)
53

 the ability of Candida spp. adhesion to host cells and superficial materials  is 

variable according to the Candida species 
54, 55

. 

It is widely known that C. albicans is more adherent than other Candida species, 

independently of the body site of isolation
56-58

. Some authors have also reported that C. tropicalis 

and the C. parapsilosis species complex are strongly adherent species while C. glabrata and C. 

krusei show low levels of adhesion to epithelial cells 
58-60

.  

Despite the fact that not all the strains of C. tropicalis were highly adherent, we had a single 

strain of this species which was strogly adherent to HBEC (LMMM113), corroborating to other 

studies showing high adhesion capacity for this species. This in agreement with the study of 

Menezes et al. (2013)
61

 with 118 clinical isolates of different Candida species, that observed 

remarkable adhesion ability found for C. tropicalis
58

. Nevertheless, it is important to emphasize that 

only 5 blood isolates of this species were analyzed. 

We also found a notorious variability for the strains of all the species to form a biofilm on 

micortiter polystirene plates.  Mature biofilms with effective EPM production is either species or 

strain specific and also depends on the environmental conditions of cell growth (pH, composition of 

the culture medium and oxygen concentration
62, 63

.  

In our study, C. tropicalis showed high biofilm production.  In fact, several studies have 

demonstrated that strains of these species obtained from different anatomical body sites and clinical 

conditions are strong biofilm producers
21, 64-68

.  
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Literature upon biofilm formation of other Candida species to plastic material such as C. 

parapsilosis, C. krusei, and C. glabrata
11,21,64-66

, are very variable, while some authors report these 

as highly biofilm producers, others recognize them as weak producers
11, 21, 64-66

. 

Regarding to C. albicans versus NCAC species comparisons, the lower ability of C. 

albicans to form biofilms than other Candida species found in the present study is in agreement 

with most of literature
21, 65, 68

. However, data on C. albicans biofilm formation are also 

controversial, because others have found C. albicans strains with high biofilm formation
69

. 

However, in this case, the work of Hawser e Douglas et al., (1994)
69

 performed biofilm formation 

experiments with MTT reduction assay, a different methodology used in the present study. In 

addition, C. albicans strains were collected from other body sites, such as the vagina of women with 

vulvovaginal candidiasis.  

We found that approximately 50% of C. orthopsilosis were considered weak proteinase 

producers, corroborating with the results of Sabino et al., (2001)
70

 that described that most of the 

isolates belonging to the C. parapsilosis complex obtained from hemocultures and hospital 

environments were strong proteinase producers, while low production was found for the strains 

belonging to C. orthopsilosis (only 25% of the isolates produced the enzyme) and no one isolate of 

C. metapsilosis produced the enzyme . 

In our study, all the clinical isolates were able to produce hemolysins, independently of the 

species tested. These findings corroborate  with the study of  Mane et al (2011)
71

, which evaluated 

hemolysins activity of 65 clinical isolates from the oral cavity of  HIV positive patients of the 

following  Candida species: C. albicans (39), C. tropicalis (9), C. glabrata (8), C. krusei (6), and C. 

parapsilosis (3). The fact that we found that NCAC species hemolysin production was stronger than 

in C. albicans is contradictory to the findings of Chin et al. (2013)
24

, who reported stronger C. 

albicans hemolysis production than other Candida species, by evaluating 37 isolates in Malasya.  

However, the authors did not describe the source of isolates and the group of patients analyzed. 
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Indeed, Favero et al. (2014)
72

 describes moderate hemolytic activity in 10 isolates of C. albicans 

specifically obtained from hemocultures, corroborating with our results.  

Our interesting findings  that C. glabrata showed strong HI is in agreement with the study of 

Rossoni et al. (2013)
73

 with 13 C. glabrata isolates from the oral cavity of HIV patients, which were 

considered to have statistically significant higher HI than C. albicans.  C. parapsilosis hemolytic 

activity is also controversial because some authors describe them as non hemolytic 
72, 31, 72, 74

. 

However, a few studies report isolates belonging to the C. parapsilosis species complex as 

hemolysins producers, corroborating to our findings
71, 75-77

.   

Most of the studies describe strong phospholipase activity for C. albicans, but lower or 

negative production for NCAC. This is in agreement with our findings because all C. albicans 

isolates produced the enzyme, while 74% of NCAC. On the other hand, our percentage of positivity 

for phospholipase activity in NCAC species was greater than in other studies.  For instance, Chin et 

al. (2013)
24

 observed that only 24% of NCAC isolates of blood cultures produced the enzyme.  In 

addition, the isolates of C. glabtata and C. parapsilosis were negative producers. In our study, only 

1 out of 7 C. glabrata did not show moderate phospholipase activity. This is in agreement with the 

study of  Atalay et al. (2015)
78

 with blood isolates of  50 patients which found that about 50%  of C. 

glabrata isolates were able to produce the enzyme.  

In our study, 88.88% of the isolates of C. tropicalis produced phospholipase. Once again, 

another study with two strains of C. tropicalis, none that none of them produced the enzyme
79

.  A 

study conducted with oral isolates obtained from HIV positive patients did not find any positive 

production of this enzyme for C. parapsilosis and C. krusei 
62

, which is again contradictory to our 

findings.  

On the other hand, no one of our C. metapsilosis isolates produced the enzyme, which is in 

agreement with da Silva et al. (2015)
80

 that found that only 7 out of 77 strains of C. parapsilosis 
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from several anatomical body sites produced phospholipase while C. metapsilosis and C. 

orthopsilosis strains produced the enzyme.  

This work contributed for the knowledge of the epidemiology of candidemia in Rio Grande 

do Norte State, Brazil. We found that despite the fact that C. albicans is still considered the most 

virulent species of the Candida genus, Non-Candida albicans Candida (NCAC) species are also 

able to produce the virulence factors, with remarkable biofilm formation by C. tropicalis and 

hemolysins present in the C. parapsilosis species complex and C. glabrata. We also found that the 

prevalence of NCAC strains continues to increase and also described the possible first case report of 

candidemia due to C. ciferrii in Latin America.  
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TABLES 

 

Table 1: Virulence factors of Candida spp.  blood isolates of patients with candidemia attended at tertiary 

hospitals in Rio Grande do Norte State, Brazil. 

Strains Patients 

No of  Candida 

cellsadhered to 

150 HBEC 

Biofilm 

Formation 

(O.D.570nm) 

Protease Activity 

(O.D.280nm/O.D.600) 

Phospholipas

e zone (Pz) 

Hemolysis 

Index (HI) 

 

C. albicans ATCC 90028 

 

158 ± 11 0.03 ± 0.00 0.05 ± 0.00 0.48 ± 0.04 0.49 ± 0.01 

LMMM79 C. albicans 2 213 ± 15* 0.01 ± 0.01* 0.08 ± 0.01* 0.62 ± 0.02* 0.45 ± 0.04 

LMMM 84 C. albicans 7 196 ± 7* 0.25 ± 0.05* 0.04 ± 0.00 0.54 ± 0.02 0.37 ± 0.01* 

LMMM 109 C. albicans 9 269 ±16* 0.09 ± 0.01* 0.05 ± 0.02 0.64 ± 0.01* 0.33 ± 0.03* 

LMMM 112 C. albicans 10 244 ± 24* 0.54 ± 0.09* 0.15 ± 0.01* 0.64 ± 0.05* 0.35 ± 0.01* 

LMMM 196 C. albicans 14 259 ± 32* 0.08 ± .09 0.07 ± 0.00* 0.64 ± 0.02* 0.48 ± 0.02 

LMMM 234 C. albicans 16 282 ± 14* 0.46 ± 0.11* 0.08 ± 0.00* 0.43 ± 0.00 0.37 ± 0.04* 

LMMM 238 C. albicans 16 209 ± 9* 0.77 ± 0.14* 0.03 ± 0.00* 0.40 ± 0.01* 0.48 ± 0.03 

LMMM 239 C. albicans 17 156 ± 18 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01* 0.52 ± 0.02 0.44 ± 0.03 

LMMM 240 C. albicans 18 158 ± 18 0.01 ± 0.00* 0.03 ± 0.00* 0.52 ± 0.02 0.51 ± 0.04 

LMMM 242 C. albicans 19 210 ± 14* 0.02 ± 0.02 Negativo  0.40 ± 0.01* 0.70 ± 0.06* 

LMMM 243 C. albicans 20 224 ± 24* Negativo 0.06 ± 0.01 0.39 ± 0.00* 0.70 ± 0.03* 

LMMM 290 C. albicans 26 254 ± 10* 0.11 ± 0.01* 0.08 ± 0.00* 0.46 ± 0.01 0.44 ± 0.02* 

LMMM 291 C. albicans 27 321 ± 40* 0.12 ± 0.02* 0.07 ± 0.01* 0.50 ± 0.00 0.48 ± 0.02 

LMMM 292 C. albicans 28 258 ±22* 0.09 ± 0.00* 0.07 ± 0.00* 0.51 ± 0.02 0.45 ± 0.01* 

LMMM 293 C. albicans 26 253 ±18* 0.34 ± 0.02* 0.04 ± 0.00 0.52 ± 0.02 0.51 ± 0.01 

LMMM 432 C. albicans 34 297 ± 22* 0.03 ± 0.00 0.06 ± 0.01* 0.45 ± 0.00 0.55 ± 0.04 

LMMM 449 C. albicans 37 195 ± 12* 0.04 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.45 ± 0.00 0.52 ± 0.03 

LMMM 609 C. albicans 42 314 ±14* 0.03 ± 0,01* Negativo  0.60 ± 0.00* 0.53 ± 0.05 

LMMM 611 C. albicans 44 289 ± 16* 0.11 ± 0.01* 0.013 ± 0.00* 0.46 ± 0.04 0.52 ± 0.01 

LMMM 612 C. albicans 44 310 ± 26* 0.10 ± 0.01* 0.05 ± 0.00 0.63 ± 0.05* 0.51 ± 0.04 

LMMM 613 C. albicans 44 281 ± 19* 0.07 ± 0.01* 0.04 ± 0.00* 0.56 ± 0.00 0.55 ± 0.02* 

LMMM 651 C. albicans 47 283 ± 20* 0.11 ± 0.01* Negativo  0.60 ± 0.03* 0.44 ± 0.02* 

LMMM 673 C. albicans 48 212 ± 8* 0.09 ± 0.00* 0.08 ± 0.00* 0.51 ± 0.05 0.45 ± 0.01* 

LMMM 707 C. albicans 52 298 ± 13* 0.17 ± 0.02* 0.03 ± 0.01* 0.61 ± 0.02* 0.51 ± 0.04 

C. tropicalis ATCC 13803 - 141±17 0.07 ± 0.00 0.06 ± 0.00 0.65 ± 0.02 0.35 ± 0.01 

LMMM 81 C. tropicalis 4 87 ± 4* 0.04 ± 0.01* 0.05 ± 0.01* Negativo NT ** 

LMMM 82 C. tropicalis 5 174 ± 27 0.31 ± 0.03* 0.03 ± 0.00* 0.55 ± 0.02* 0.32 ± 0.02 
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LMMM 113 C. tropicalis 11 300 ± 24* 0.26 ± 0.03* 0.04 ± 0.00* 0.75 ± 0.00 0.29 ± 0,01* 

LMMM 185 C. tropicalis 12 93 ± 6* 1.81 ± 0.04* 0.05 ± 0.01* Negativo 0.26 ± 0.03* 

LMMM 195 C. tropicalis 13 33 ± 4* 1.96 ± 0.13* 0.05 ± 0.00* 0.65 ± 0.00 0.32 ± 0.02 

LMMM 268 C. tropicalis 24 160 ± 14 1.89 ± 0.18* 0.05 ± 0.00* 0.54 ± 0.02* 0.38 ± 0.01* 

LMMM 269 C. tropicalis 24 142 ± 6 1.90 ± 0.02* 0.04 ± 0.00* 0.52 ± 0.02* 0.42 ± 0.00* 

LMMM 294 C. tropicalis 29 99 ± 17* 0.40 ± 0.04* 0.07 ± 0.00 0.56 ± 0.02* 0.44 ± 0.04 

LMMM 295 C. tropicalis 29 106 ± 5 0.36 ± 0.00* 0.04 ± 0.01* 0.57 ± 0.01* 0.40 ± 0.02* 

LMMM 429 C. tropicalis 32 188 ± 9* 0.02 ± 0.01* 0.05 ± 0.00* 0.46 ± 0.02* 0.38 ± 0.01* 

LMMM 430 C. tropicalis 32 135 ± 7 1.36 ± 0.07* 0.04 ± 0.00* 0.55 ± 0.02* 0.44 ± 0.00* 

LMMM 446 C. tropicalis 35 141 ± 14 1.72 ± 0.06* 0.07 ± 0.01 0.50 ± 0.03* 0.29 ± 0.01* 

LMMM 447 C. tropicalis 35 155 ± 4 2.22 ± 0.06* 0.05 ± 0.01* 0.53 ± 0.00* 0.39 ± 0.01* 

LMMM 608 C. tropicalis 41 159 ± 11 0.45 ± 0.03* Negativo  0.53 ± 0.00* 0.41 ± 0.01* 

LMMM 610 C. tropicalis 43 129 ± 5 1.94 ± 0.16* Negativo 0.55 ± 0.00* 0.38 ± 0.03 

LMMM 615 C. tropicalis 46 204 ± 18* 0.15 ± 0.03* 0.04 ± 0.00* 0.69 ± 0.02 0.29 ± 0.02* 

LMMM 650 C. tropicalis 46 187 ± 9* 1.07 ± 0.05* 0.03 ± 0.01* 0.55 ± 0.00* 0.31 ± 0.01* 

LMMM 674 C. tropicalis 49 186 ± 3* 1.73 ± 0.03* Negativo 0.56 ± 0.03* 0.44 ± 0.01* 

C. parapsilosis  ATCC 22019 - 89 ± 12 0.04 ± 0.00 0.03 ± 0.00 0.83 ± 0.00 Negativo 

LMMM 78 C. orthopsilosis 1 275 ± 28* 0.13 ± 0.02* 0.09 ± 0.01* 0.48 ± 0.02* 0.72 ± 0.04* 

LMMM 80 C. metapsilosis 3 112 ± 16 0.02 ± 0.00* 0.05 ± 0.01* Negativo 0.42 ± 0.01* 

LMMM 83 C. parapsilosis 6 260 ± 30* 0.45 ± 0.08* 0.05 ± 0.00* 0.66 ± 0.11 0.31 ± 0.23 

LMMM 85 C. parapsilosis 8 180 ± 16* 1.81 ± 0.01* 0.04 ± 0.00* Negativo 0.30 ± 0.02* 

LMMM 284 C. metapsilosis 25 131 ± 9* 0.04 ± 0.01 0.05 ± 0.01* Negativo 0.41 ± 0.03* 

LMMM 285 C. metapsilosis 25 143 ±11* 0.06 ± 0.01 0.04 ± 0.01 Negativo 0.42 ± 0.03* 

LMMM 286 C. orthopsilosis 25 213 ± 16* 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.00* Negativo 0.41 ± 0.03* 

LMMM 287 C. orthopsilosis 25 196 ± 33* 0.01 ± 0.00* 0.03 ± 0.01 0.61 ± 0.01* 0.42 ± 0.03* 

LMMM 288 C. orthopsilosis 25 168 ± 9* Negativo Negativo 0.54 ± 0.02* 0.44 ± 0.01* 

LMMM 289 C. orthopsilosis 25 148 ± 8* 0.04 ± 0,01 Negativo Negativo 0.50 ± 0.03* 

LMMM 296 C. parapsilosis   26 209 ± 14* 0.06 ± 0.02 0.04 ± 0.00* 0.70 ± 0.03* 0.42 ± 0.01* 

LMMM 428 C. parapsilosis   31 113 ± 8* 0.04 ± 0.01 0.05 ± 0.01* Negativo 0.45 ± 0.00 

LMMM 431 C. orthopsilosis 33 70 ± 10 0.02 ± 0.00* 0.03 ± 0.00 0.64 ± 0.03* 0.38 ± 0.02* 

LMMM 454 C. parapsilosis 39 180 ± 14* 0.02 ± 0.01* Negativo 0.61 ± 0.01* 0.31 ± 0.01* 

LMMM 455 C. parapsilosis 40 227 ± 6* 0.03 ± 0.01 0.08 ± 0.00* Negativo 0.52 ± 0.05* 

LMMM 614 C. parapsilosis  45 143 ± 5* 0.01 ± 0.01* 0.04 ± 0.01 0.69 ± 0.06 0.58 ± 0.02* 

LMMM 616 C. parapsilosis 45 101 ± 9 0.06 ± 0.02 Negativo 0.62 ± 0.01* 0.31 ± 0.03* 

LMMM 706 C. orthopsilosis 51 40 ± 3* 0.04 ± 0.01 Negativo * 0.69 ± 0.05* 0.33 ± 0.01* 

C. glabrata ATCC 2001 - 59 ± 9 0.06 ± 0.01 Negativo 0.58 ± 0.02 0.33 ± 0.01 
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LMMM 255 C. glabrata 22 63 ± 10* 0.01 ± 0.00* 0.03 ± 0.00 0.56 ± 0.00 0.34 ± 0.01 

LMMM 448 C. glabrata 36 32 ± 5* 0.03 ± 0.01 0.05 ± 0.00* Negativo 0.28 ± 0.01* 

LMMM 453 C. glabrata 38 81 ± 12 0.05 ± 0.01 0.07 ± 0.00* 0.60 ± 0.04 0.31 ± 0.02 

LMMM 703 C. glabrata 50 92 ± 13 0.05 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.52 ± 0.02* 0.36 ± 0.03 

LMMM 704 C. glabrata 50 82 ± 6 0.11 ± 0.01* 0.10 ± 0.01* 0.56 ± 0.02 0.39 ± 0.02* 

LMMM 705 C. glabrata 50 73 ± 6 0.06 ± 0.02 0.03 ± 0.01 0.52 ± 0.02* 0.25 ± 0.03* 

LMMM 708 C. glabrata 53 72 ± 5* 0.03 ± 0.01* Negativo 0.55 ± 0.02 0.34 ± 0.02 

C. krusei ATCC - 27 ± 4 0.14 ± 0.01 0.08 ± 0.01 0.46 ± 0.02 0.50 ± 0.02 

LMMM 249 C. krusei 21 28 ± 9 0.13 ± 0.02 0.08 ± 0.01 0.57 ± 0.01* NT ** 

C. lusitaniae LMMM 205 15 97 ± 9 0.19 ± 0.17 0.03 ± 0.01 0.52 ± 0.02 0.52 ± 0.04 

C. ciferri LMMM 256 23 128 ± 13 0.07 ± 0.01 0.07 ± 0.01 Negativo 0.46 ± 0.04 

       

* P ˂ 0,05 through Student t  

** Not Tested 

Gray dark dashed borders stand for strong production, whereas light grey means moderate production. Non-colored 

numbers mean weak or negative expression of virulence factors. 

 

 

Table 2: Average virulence factors comparisons of C. albicans and non-Candida albicans Candida clinical isolates obtained 

from the bloodstream of patients interned at tertiary hospitals in Natal city, Rio Grande do Norte State, Brazil. 

 

No of  Candida 

cellsadhered to 150 

HBEC 

Biofilm Formation 

(O.D.570nm) 

Protease Activity 

(O.D.280nm/O.D.600) 

Phospholipase zone 

(Pz) 

Hemolysis Index 

(HI) 

C. albicans versus 

CNCA 

249,4 ± 47,7 versus 

137,7 ± 63,8* 

0.15 ± 0.19 versus 

 0.50 ± 0.73 

0.05 ± 0.00 versus 

0.04 ± 0.00 

0.52 ± 0.08 versus 

0.42 ± 0.26 

0.48 ± 0.09 versus 

0.38 ± 0.09* 

* P ˂ 0.05 through the Mann–Whitney test 
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Table 3: Average virulence factors comparisons of Candida spp. clinical isolates obtained from bloodstream of patients 

interned at tertiary hospitals in Natal city, Rio Grande do Norte State, Brazil. 

 
No of  Candida 

cellsadhered to 150 

HBEC 

Biofilm Formation 

(O.D.570nm) 

Protease Activity 

(O.D.280nm/O.D.600) 

Phospholipase zone 

(Pz) 

Hemolysis Index 

(HI) 

C. albicans  x C. 

parapsilosis 

 

248 ±18 versus 

169  ± 14 * 

 

0.15 ± 0.03 versus 

0.16 ± 0.03 * 

0.05 ± 0.00 versus 

0.04 ± 0.00 

0.53 ± 0.02 versus 

0.62 ± 0.04 

0.49 ± 0.03 versus 

0.43 ± 0.03* 

 

C. albicans  x C. 

glabrata 

 

248  ±18 versus 

71 ± 8 * 

0.15 ± 0.03 versus 

0.05 ± 0.01 

0.05 ± 0.00 versus 

0.04 ± 0.01 

0.53 ± 0.02 versus 

0.55 ± 0.02 

0.49 ± 0.03 versus 

0.32 ± 0.02 * 

 

C.albicans x C. 

tropicalis 

 

248 ± 18 versus 

149  ± 10 * 

0.15 ± 0.03 versus 

1.09 ± 0.06 * 

0.05 ± 0.00 versus 

0.03 ± 0.00 

0.53 ± 0.02 versus 

0.57 ± 0.01 

0.43 ± 0.03 versus 

0.36 ± 0.02 * 

 

C. parapsilosis  

x C. glabrata 

 

169  ± 14 versus 

71  ± 8 * 

0.16 ± 0.01 versus 

0.05 ± 0.01 

0.04 ± 0.00 versus 

0.04 ± 0.01 

0.62 ± 0.04 versus 

0.55 ± 0.02 

0.43 ± 0.03 versus 

0.32 ± 0.02 * 

 

C. parapsilosis x 

C tropicalis 

 

169 ± 14 versus 

149 ± 10 

0.16 ± 0.01 versus 

1.09 ± 0.06 * 

0.04 ± 0,00 versus 

0.03 ± 0.00 

0.62 ± 0.04 versus 

0.57 ± 0.1 

0.43 ± 0.03 versus 

0.36 ± 0.02 * 

 

C. tropicalis x C. 

glabrata 

 

149 ± 10 versus 

71 ± 8 * 

1.09 ± 0.06 versus 

0.05 ± 0.01 * 

0.03 ± 0.00 versus 

0.04 ± 0.01 

0.57 ± 0.01 versus 

0.55 ± 0.02 

0.36 ± 0.02 versus 

0.32 ± 0.02 
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Table 4:  Spearman correlation among each attribute of virulence evaluated in vitro for 

all the isolates of the present study. 

Comparison r Interpretation p value 

Adherence to HBEC x Biofilm Formation 0.08 
Vanishingly 

positive 
0.46 

Adherence to HBEC x Hemolysis activity 0.45 Weakly positive <0.0001* 

Adherence to HBEC x Phospholipase activity 0.04 
Vanishingly 

positive  
0.69 

Biofilm Formation x Hemolysis activity -0.27 Weakly negative 0.02* 

Biofilm Formation x Phospholipase activity 0.09 
Vanishingly 

positive 
0.41 

Hemolysis activity x Phospholipase activity -0.17 Weakly negative  0.15 

Protease Activity X Adherence to HBEC 0.11 Weakly positive  0.33 

Protease Activity X Biofilm Formation 0.09 
Vanishingly 

positive 
0.43 

Protease Activity X Hemolysis activity 0.09 
Vanishingly 

positive 
0.42 

Protease Activity X Phospholipase activity - 0.18 Weakly negative 0.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: r = Spearman correlation coefficient; p value obtained through the Spearman test; 

p<0.05. 
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Table 5: Spearman correlation among each attribute of virulence evaluated in vitro for all the NCAC 

species  versus Candida albicans  isolates of the present study 

 C. albicans                 NCAC 

Comparação r Interpretação Valor de p r Interpretação Valor de p 

Adherence to HBEC  x  

Biofilm Formation 
0.20 Weakly positive 0.33 

0.16 Weakly positive 0.25 

Adherence to HBEC x 

Hemolysis activity 
0.15 Weakly positive 0.47 

0.01 Vanishingly 

positive 

0.94 

Adherence to HBEC x 

Phospholipase activity 
0.23 Weakly positive 0.26 

- 0.01 Vanishingly 

negative 

0.90 

Biofilm Formation x 

Hemolysis activity 
-0.52 

Weakly 

negative 
0.008* 

-0.18 Weakly negative 0.21 

Biofilm Formation x 

Phospholipase activity 
0.08 

Vanishingly 

positive 
0.69 

0.04 Weakly positive 0.77 

Hemolysis activity x 

Phospholipase activity 
-0.39 

Weakly 

negative 
0.05* 

-0.12 Weakly negative 0.43 

Adherence to HBEC  x  

Biofilm Formation 
- 0.03 

Í Vanishingly 

negative 
0.86 

- 0.06 Vanishingly 

negative 

0.65 

Protease Activity X 

Biofilm Formation 
0.13 Weakly positive 0.54 

0.09 Vanishingly 

positive 

0.51 

Protease Activity X 

Hemolysis activity 
- 0.42 

Weakly 

negative 
0.03 

0.14 Weakly positive 0.35 

Protease Activity X 

Phospholipase activity 
0.09 

Vanishingly 

positive 
0.66 

- 0.28 Weakly negative 0.05* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: r = Spearman correlation coefficient; p value obtained through the Spearman test; p <0.05. 
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FIGURE LEGENDS 

 

 

Figure -1 Dendrogram generated by GelComparII program using the UPGMA method concerning 

the banding patterns generated by amplification using the "primer" RPO2 with an interval of 

tolerance of 2% calculated by the Dice coefficient 
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