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RESUMO 

A histoplasmose é uma doença infecciosa sistêmica, causada pelo fungo dimórfico 

Histoplasma capsulatum o qual possui três variedades: H. capsulatum var. capsulatum, 

H. capsulatum var. duboisii e H. capsulatum var. farciminosum,, e pode se apresentar de 

diversas modalidades clínicas e mimetizar outras doenças, estando principalmente 

associada a quadros de imunossupressão. Apesar da existência de terapias eficazes para 

o tratamento da desta doença, existe a necessidade de uma busca por novas opções 

terapêuticas para essa micose. Estudos comprovaram que após a instituição da terapia 

antirretroviral altamente ativa a mortalidade e a morbidade em decorrência de uma 

ampla variedade de infecções oportunistas, inclusive fúngicas, têm diminuído entre os 

pacientes infectados pelo HIV. Alguns estudos também têm demonstrado que fármacos 

antirretrovirais da classe dos inibidores de proteases podem afetar a virulência de certos 

fungos.  Assim, o presente estudo visou avaliar o efeito inibitório in vitro do inibidor de 

protease saquinavir (SQV) isolado e em combinação com os antifúngicos anfotericina B 

(AMB), fluconazol (FLU), itraconazol (ITC), voriconazol (VRC) e caspofungina (CAS) 

frente ao H. capsulatum. Foram utilizadas 30 cepas de H. capsulatum na fase 

filamentosa e 10 cepas de H. capsulatum na fase leveduriforme para o teste das drogas 

isoladas e 20 cepas de H. capsulatum na fase filamentosa e 10 na fase leveduriforme 

para o teste da combinação do SQV com o ITR. O estudo foi realizado por meio de 

ensaio de microdiluição em caldo, descrito no documento M27-A2, padronizado pelo 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). A interação das drogas foi analisada 

através do cálculo do Índice da Concentração Inibitória Fracionária (FICI), definido 

como a soma das relações entre a concentração inibitória mínima (CIM) de cada droga 

em combinação e a CIM da mesma droga isolada, considerando os valores menores ou 

iguais a 0,5 sugestivos de sinergismo entre as drogas. Com relação aos resultados, o 

SQV inibiu o crescimento de todas as cepas de H. capsulatum, com CIM variando de 

0,122 a 0,977µg/mL para ambas as fases. E, em relação a combinação do SQV com os 

antifúngicos testados, somente a combinação do SQV com o ITR apresentou 

sinergismo, com valores de FICI menores que 0,5, onde observou-se uma redução 

significativa da CIM de ambas as drogas. Os resultados obtidos sugerem que o SQV 

pode agir como adjuvante terapêutico in vitro, incrementando o efeito inibitório sobre o 

crescimento fúngico, sendo capaz de diminuir os valores de CIM de drogas 

antifúngicas. Diante do exposto, estudos adicionais para identificar o mecanismo de 

ação do SQV frente ao H. capsulatum são necessários, bem como sua interação com o 

ITR.  

Palavras-chave: Histoplasma capsulatum, estudos in vitro, saquinavir, itraconazol. 
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ABSTRACT 

 

Histoplasmosis is a systemic infectious disease caused by the dimorphic fungus 

Histoplasma capsulatum, which has three varieties: H. capsulatum var. capsulatum, H. 

capsulatum var. duboisii and H. capsulatum var. farciminosum. This fungus can occur 

in different clinical modalities and mimic other diseases, being primarily associated 

with frames of immunosuppression. Despite the existence of effective therapies for the 

treatment of this disease, there is a need to search for new therapeutic approaches for 

this mycosis. Studies have shown that after the introduction of highly active 

antiretroviral therapy, the mortality and morbidity due to a wide variety of opportunistic 

infections, including mycoses, have decreased among HIV-infected patients, which may 

show the impact of antiretroviral therapy in these opportunistic infections. Some studies 

have also shown that antiretroviral drugs in the class of protease inhibitors may affect 

the virulence of certain fungi. Thus, this study aimed to evaluate the in vitro inhibitory 

effect of protease inhibitor saquinavir (SQV), alone and in combination with antifungal 

agents: amphotericin B (AMB), fluconazole (FLU), itraconazole (ITC), voriconazole 

(VRC) and caspofungin (CAS) against the H. capsulatum. It was used 30 strains of H. 

capsulatum in the filamentous phase and 10 strains of H. capsulatum in the yeast phase 

to the test of the drugs isolated. To test the combination of SAQ with ITC, 30 strains in 

the filamentous phase and 20 strains in the yeast phase were used. The study was 

conducted by broth microdilution assay, described in document M27-A2, standardized 

by the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). The interaction of drugs was 

analyzed by calculating the Fractional Inhibitory Concentration Index (FICI), defined as 

the sum of relations between the minimum inhibitory concentration (CIM) of each drug 

in combination and CIM of the same drug alone, whereas values less than or equal to 

0.5 suggestive synergism between the drugs. Regarding the results, SQV inhibited the 

growth of all strains of H. capsulatum, with CIMs ranging from 0.122 to 0.977 µg / mL 

for both phases. In relation to combination of SQV with antifungal agents tested, only 

the combination of SQV with the ITR showed synergism, with values of FICI less than 

0.5, where there was a significant reduction of the CIMs of both drugs. The results 

suggest that SQV can act as an adjuvant therapy in vitro, increasing the inhibitory effect 

on fungal growth, being able to lower the CIM values of antifungal drugs. Given the 

above, additional studies to identify the mechanism of action of SQV against H. 

capsulatum are needed, as well as its interaction with the ITR antifungal.  

Keywords: Histoplasma capsulatum, in vitro studies, saquinavir, itraconazole.  
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1. Revisão de Literatura  

1.1 Aspectos Históricos da Histoplasmose 

A histoplasmose foi descrita pela primeira vez em 1905 por um médico 

americano, Samuel Taylor Darling, quando este realizou a necropsia de um trabalhador 

da construção civil de uma ilha localizada no Canal do Panamá. O agente etiológico foi 

caracterizado erroneamente como um protozoário encapsulado, por ter morfologia 

semelhante ao agente etiológico da leishmaniose visceral (FERREIRA; BORGES, 

2009).  

Apenas no ano de 1912, o patologista brasileiro, Henrique da Rocha Lima, 

verificou tratar-se de um fungo, por meio da observação de que o patógeno Histoplama 

capsulatum se assemelhava morfologicamente com células de leveduras (LACAZ et al., 

2002; WANKE; LAZÉRA, 2004), sendo o agente caracterizado como um fungo 

dimórfico, somente, em 1934 (FERREIRA; BORGES, 2009). 

No Brasil, o primeiro caso da doença foi diagnosticado em 1939, quando 

Almeida e Lacaz isolaram o agente de fragmentos de biópsia de uma lesão de 

cromoblastomicose. Em 1941, esses mesmos pesquisadores isolaram novamente o 

fungo a partir de amostras de escarro de um paciente que estava fazendo uso de 

medicamentos para tuberculose (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005).  

 Em 1945, iniciaram-se os primeiros inquéritos epidemiológicos com 

histoplasmina, que demonstraram as formas subclínicas da doença, contribuindo, assim, 

para revelar seu caráter benigno, cosmopolita e de transmissão respiratória (WANKE; 

LAZÉRA, 2004). Em 1948, os primeiros casos de histoplasmose pulmonar crônica 

foram descritos nos Estados Unidos da América, em pacientes que recebiam tratamento 

para tuberculose, devido à semelhança das manifestações clínicas de ambas as doenças, 

sendo até hoje confundidas (UNIS; SEVERO, 2005; FERREIRA; BORGES, 2009). 

No ambiente, o fungo H. capsulatum foi isolado pela primeira vez por Emmons, 

em 1949, a partir de amostras de solo provenientes da cidade de Maryland, nos Estados 

Unidos, associando a presença do fungo a excretas de aves ou morcegos (EMMONS, 
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1956). O isolamento do fungo no Brasil ocorreu em 1967, quando Fava Netto e 

colaboradores conseguiram isolar o microrganismo a partir de excretas de morcegos na 

cidade de São Paulo. Em 1973, Schmidt e colaboradores em Brasília, conseguiram 

isolar o fungo a partir de vísceras e sangue de morcegos. 

Antes da pandemia da aids, os casos de histoplasmose disseminada eram 

associados, principalmente, a indivíduos com idades extremas ( com menos de um ano 

ou mais de 50), imunodeprimidos (com neoplasias, sobretudo linfomas e leucemias) ou 

pacientes em uso de medicamentos imunossupressores ( corticosteroides). A partir de 

1980, a histoplasmose disseminada passou a ser considerada uma doença definidora de 

aids, devido ao fato  dessa doença ter se tornado comum nos pacientes com esta 

síndrome (CHANG et al., 2007). Em regiões endêmicas da doença, a histoplasmose 

disseminada pode ser considerada como a primeira manifestação de aids (ROSSINI; 

GOULART, 2006). 

1.2 Histoplasma capsulatum: uma visão geral 

A espécie fúngica H. capsulatum é classificada taxonomicamente como 

pertencente ao Filo Ascomycota, Classe Eurotiomycetes, Ordem Onygenales, Família 

Ajellomycetaceae e gênero Histoplasma (Ajellomyces) (DE HOOG et al., 2000; 

KASUGA et al., 2003).  

A espécie H. capsulatum apresenta três variedades: var. capsulatum, agente 

etiológico da histoplasmose clássica, var. duboisii, patógeno da histoplasmose africana, 

limitada, apenas, a uma parte do Continente Africano e var. farciminosum, patógeno de 

eqüinos do Velho Mundo (LACAZ et al., 2002). Morfologicamente, as variedades 

capsulatum e duboisii são indistinguíveis na fase filamentosa, apresentando diferença 

apenas na fase leveduriforme, onde em tecidos animais a var. duboisii apresenta células 

ovais com maior dimensão , medido de 12 a 15µm, e de parede mais espessa que a var. 

capsulatum, medindo de 2 a 5µm (PELLATON et al., 2009).  

H. capsulatum é um fungo dimórfico que, dependendo da temperatura, pode 

apresentar-se na forma filamentosa ou leveduriforme (GUIMARÃES; NOSANCHUK; 

ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006). Em uma temperatura variando entre 25 a 30°C o fungo 
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apresenta-se na fase filamentosa, também denominada de saprofítica. Esta forma em 

meios de cultura se caracteriza macromorfologicamente por colônia branca, de 

desenvolvimento lento, textura algodonosa, com micélio aéreo. Microscopicamente, o 

microrganismo apresenta hifas hialinas, septadas e ramificadas, e dois tipos de conídios 

como estruturas de propagação, os microconídios e os macroconídios (AIDÉ, 2009; 

FERREIRA; BORGES, 2009). 

Os microconídios são estruturas pequenas, medindo de 1-4 x 2-6 µm de 

diâmetro, ovais de paredes lisas e devido a seu diminuto tamanho são facilmente 

dispersos no ar, sendo considerados os principais propágulos infectantes deste fungo 

(KAUFFMAN, 2006). Os macroconídios são estruturas arredondadas que medem cerca 

de 8 a 15 µm de diâmetro, possuem paredes espessas que apresentam projeções 

espiculadas, sendo também denominados corpos mamilonados ou macroconídios 

tuberculados (KAUFFMAN, 2006). 

A presença de macroconídios tuberculados caracteriza a espécie H. capsulatum, 

entretanto, é importante a conversão da fase filamentosa para a fase leveduriforme, pois 

a microscopia deste pode ser confundida com a de outros fungos saprófitas como os do 

gênero Chrysosporium e Sepedonium por apresentarem macroconídios tuberculados, 

recordando a fase micelial do H. capsulatum (CAMOU et al.,  2011). Para conversão 

são necessárias condições especiais, como requerimento nutritivo do meio de cultura – 

ágar Sabouraud ou ágar BHI (ágar infusão de cérebro-coração) acrescido de sangue, 

temperatura e metodologia adequada, além das características genéticas de cada cepa 

(BRILHANTE et al., 2010). 

Em uma temperatura de 37°C, o fungo apresenta-se na fase leveduriforme, onde 

sua macroscopia é caracterizada por colônias de aspecto úmido e coloração branco-

amarelada. Microscopicamente, o fungo apresenta-se como blastoconídios de leveduras, 

ovais, uninucleados, que medem cerca de 3 a 5 µm de diâmetro (FERREIRA; 

BORGES, 2009).  

H. capsulatum é um fungo saprófita do solo, encontrado em ambientes ricos em 

compostos nitrogenados, com pH ácido e com alta umidade, locais que servem de 

excelente meio para o seu crescimento, podendo o fungo permanecer no ambiente, após 
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sua contaminação, por um longo período (FERREIRA; BORGES, 2009; KAUFFMAN, 

2009).  

Acreditava-se que as aves não albergam o microrganismo devido a sua alta 

temperatura corporal (39-40°C) o que vai inibir o crescimento do fungo, entretanto, em 

2011, um caso de co-infecção com H. capsulatum e Candida albicans em um papagaio 

(Eclectus roratus) foi relatado, mostrando que aves também podem desenvolver a 

doença (QUIST et al., 2011). Já os morcegos podem se infectar, liberando em seus 

excretas formas viáveis do fungo, ajudando na propagação da doença (FERREIRA; 

BORGES, 2009; KAUFFMAN, 2009).  

Desta forma, H. capsulatum tem sido isolado de oco de árvores, galinheiros, 

casas abandonadas e cavernas, ambientes ricos em ácido úrico, nitrogênio, carboidratos 

e fosfatos, substâncias estas que favorecem a sua sobrevivência e inibem o crescimento 

de seus competidores (CABELLO et al., 2002; ROSSINI; GOULART, 2006). Algumas 

atividades como paisagismo, limpeza de sótãos, demolições de prédios antigos e 

revolvimento de solos estão associados à aquisição da doença (KAUFFMAN, 2009). 

Muitas espécies de mamíferos como cães, roedores, gatos, cavalos, marsupiais e 

quirópteros são suscetíveis a esta doença fúngica. 

1.3 Epidemiologia 

A histoplasmose tem uma ampla distribuição geográfica, sendo endêmica no 

continente americano, em áreas da América Latina, América do Norte e Caribe. A 

doença também tem sido relatada na África, onde as duas variedades (capsulatum e 

duboisii) co-existem, e no Sudeste asiático. Na Europa raros casos da doença têm sido 

diagnosticados, à exceção da Itália, onde alguns casos já foram relatados (FERREIRA; 

BORGES, 2009). 

No Brasil, a doença vem sendo relatada em todas as regiões (UNIS; OLIVEIRA; 

SEVERO, 2004; LEIMANN et al., 2005; VALLE et al., 2006; CHANG et al., 2007; 

PONTES et al., 2010). Inquéritos epidemiológicos utilizando-se testes intradérmicos 

com o antígeno histoplasmina demonstraram essa distribuição, região Sul (6,3-16,0%), 

região Nordeste (2,6-29,8%), região Sudeste (3,0-93,2%), região Centro-Oeste (4,4-
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63,1%) e região Norte (12,8-43,4%) (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 

2005). Entretanto, a real frequência da doença no país é subestimada, possivelmente 

devido a não obrigatoriedade de sua notificação aos órgãos competentes, ou a sua 

semelhança com outras doenças, como a tuberculose (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). 

No Estado do Ceará, em um estudo realizado por Fechine et al (2010), entre os 

anos de 2006 e 2010, no Hospital São José de Doenças Infecciosas, referência em 

atendimentos de pacientes HIV+, demonstrou-se que foram diagnosticados 254 casos de 

histoplasmose entre esse período, uma média de 50,8 casos/ano. Desses pacientes, 

41,7% (106 pacientes) foram a óbito. 

1.4 - Patogenia, aspectos clínicos e imunológicos 

A infecção do hospedeiro ocorre após a inalação dos propágulos infectantes, 

microconídios e fragmentos de micélio, presentes no ambiente, isso se dá 

posteriormente ao revolvimento do solo contaminado com H. capsulatum. Após a 

inalação, o patógeno se instala nos alvéolos pulmonares e estimula uma resposta 

inflamatória, sendo fagocitado por macrófagos. Assim, o microrganismo converte-se 

para a fase leveduriforme no interior dos macrófagos, nos pulmões, podendo difundir-se 

pela via linfática para os linfonodos para-hilares e mediastinais, onde forma um 

complexo pulmonar ganglionar primário, podendo ocorrer disseminação do 

microrganismo pela circulação sistêmica, produzindo focos inflamatórios em outros 

órgãos, como baço e medula óssea (ROSSINI; GOULART, 2006 ; FERREIRA; 

BORGES, 2009) (Figura 01). 
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Figura 01 – A. Habitat do H. capsulatum. B. Ciclo biológico do H. capsulatum, demonstrando a fase 

ambiental e a fase parasitária. Adaptado do Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

Após a segunda ou terceira semana do início da infecção, a imunidade celular, 

do tipo Th1, é ativada, que reconhecem os antígenos da parede celular fúngica e as 

proteínas do choque térmico, produzindo INF-γ e outras citocinas, como IL-2 e IL-12, 

que ativam os macrófagos para destruírem as leveduras intracelulares do H. capsulatum, 

alcançando, assim, o controle da infecção. O microrganismo estimula os macrófagos a 

secretarem TNF-α, que induzem outros macrófagos a destruírem o fungo. Se a resposta 

imune for adequada, ocorre uma intensa reação granulomatosa, seguida de cicatrização, 

fibrose e calcificação. Esse tipo de reação imune leva a cura da infecção primária 

tornando o hospedeiro resistente às novas infecções, que eventualmente aconteçam. Se a 

infecção não for controlada pode se disseminar (ROSSINI; GOULART, 2006; 

FERREIRA; BORGES, 2009).  

Estruturas fúngicas viáveis podem permanecer em estado de latência por muitos 

anos. A imunodepressão é um dos fatores preponderantes para desencadear a reativação 

dessas estruturas, assim, pacientes com linfomas, transplantados, pacientes em uso 

crônico de corticosteróides e, particularmente, portadores do vírus do HIV podem 

desenvolver quadros graves de histoplasmose, como resultado da recrudescência de 
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infecções latentes e, menos frequentemente, da reexposição ao microrganismo em áreas 

hiperendêmicas (FERREIRA; BORGES, 2009).  

As manifestações clínicas variam desde infecções assintomáticas a formas 

graves e disseminadas, a depender da resposta imune do hospedeiro, tendo também 

relação com o tamanho do inóculo inalado. Cerca de 90 a 95% dos casos de 

histoplasmose são assintomáticos, onde não se observa nenhum sinal clínico. Em 

paciente imunocompetentes, a doença regride de modo espontâneo, ocasionando apenas 

quadro análogo a uma infecção viral respiratória (ROSSINI; GOULART, 2006; 

FERREIRA; BORGES, 2009; KAUFFMAN, 2009). 

Quando se desenvolve, a histoplasmose pode ser clinicamente classificada em 

pulmonar aguda, pulmonar crônica ou disseminada (SEGURO; SILVEIRA, 2008). A 

infecção pulmonar aguda, geralmente, regride de forma espontânea em cerca de 3 a 6 

semanas, podendo provocar complicações precoces ou tardias. Em geral, os sintomas 

desaparecem em cerca de 2 semanas, sem a necessidade de tratamento (ROSSINI; 

GOULART, 2006). A infecção pulmonar crônica acomete, principalmente, indivíduos 

tabagistas, com mais de 50 anos e portadores de doença pulmonar crônica obstrutiva. 

Com frequência, assemelha-se a tuberculose quanto à sintomatologia e aos aspectos 

radiológicos, caracterizando-se clinicamente pela presença de febre baixa vespertina, 

perda de peso, sudorese noturna, dor torácica e tosse com expectoração hemoptoica,o 

que leva a instituição de terapia inadequada, portanto, o diagnóstico correto da 

histoplasmose é essencial para direcionar a terapia antifúngia (COUPPIÉ et al., 2006; 

ROSSINI; GOULART, 2006; FERREIRA; BORGES, 2009). Por último, a forma 

disseminada da doença ocorre quando se tem focos extrapulmonares e extraganglionares 

mediastínicos de curso progressivo, acometendo, principalmente, indivíduos com 

imunidade celular baixa, como os portadores de neoplasias, transplantados, usuários de 

medicamentos imunossupressores e portadores do HIV, sendo estes os mais afetados. 

Os sintomas podem evoluir de forma bastante rápida, levando ao aumento do fígado, do 

baço e dos linfonodos. E, mais raramente, pode acarretar ulcerações na cavidade oral e 

no intestino.  Quando não tratada de forma rápida e adequada, a histoplasmose 

disseminada pode ser fatal em 90% dos casos (SEGURO; SILVEIRA, 2008; 

FERREIRA; BORGES, 2009).  
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1.5 Diagnóstico  

O diagnóstico da histoplasmose baseia-se na história clínica e epidemiológica do 

paciente, em técnicas micológicas, exames histopatológicos, e nos achados radiológicos 

(AIDÉ, 2009).  O diagnóstico definitivo requer o isolamento do microrganismo em 

cultura ou a visualização da forma de levedura no exame direto de espécimes clínicos 

(GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006; ROSSINI; 

GOULART, 2006).   

Dentre as técnicas utilizadas para o diagnóstico da histoplasmose o isolamento 

do fungo é “padrão ouro”, onde o microrganismo é cultivado a 25°C em ágar Sabouraud 

dextrose ou ágar BHI, suplementados ou não com cloranfenicol e cicloheximida, o 

fungo cresce, em cerca de 1 a 3 semanas, apresentando colônias brancas, algodonosas, 

com micélio aéreo que tende a escurecer com o passar do tempo. Após o crescimento do 

fungo é necessário que se realize um exame microscópico a partir da colônia fúngica, 

utilizando-se como corante o lactofenol azul - algodão, onde se visualizam hifas 

hialinas, septadas, microconídios e macroconídios tuberculados (ROSSINI; 

GOULART, 2006).  

Para o diagnóstico preciso da histoplasmose é necessária à conversão da fase 

filamentosa para a fase leveduriforme, que é alcançada utilizando-se ágar BHI ou ágar 

Sabouraud suplementados com sangue de carneiro, incubados a 35-37 °C, onde o 

microrganismo cresce na forma de levedura, apresentando colônias com aspecto seroso 

e coloração branco-amarelada. No entanto, a conversão do H. capsulatum não ocorre de 

forma fácil, sendo dependente de nutrientes especiais, de temperaturas adequadas e das 

características intrínseca das cepas (GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-

OLIVEIRA, 2006; ROSSINI; GOULART, 2006). 

Na realização do exame direto podem ser utilizados diversos tipos de espécimes 

clínicos, como creme leucocitário e aspirado de medula óssea, os quais podem ser 

corados pela solução de Giemsa, evidenciando a presença de estruturas ovóides 

pequenas, medindo cerca de 3 a 5 µm, circundadas por um halo claro no interior de 

macrófagos e monócitos (GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 

2006; ROSSINI; GOULART, 2006). Outra forma de realizar o diagnóstico da 
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histoplasmose é através do exame histopatológico que pode ser realizado a partir de 

várias amostras de tecidos como pulmão, medula óssea, fígado e linfonodos revelando a 

presença de granulomas epitelóides, onde o microrganismo, assim como no exame 

direto, pode ser vistos no interior de macrófagos. Para a sua visualização adequada são 

utilizadas colorações para fungos, tais como Gomori-Grocott e ácido periódico de Schiff 

(PAS). No histopatológico, a espécie H. capsulatum pode ser confundida com outros 

microrganismos como Toxoplasma gondii, Leishmania sp e Pneumocystis jirovecii, 

sendo importante o diagnóstico diferencial entre esse patógenos (AIDÉ, 2009; 

FERREIRA; BORGES, 2009). 

Os testes sorológicos, quando executados de forma adequada, são importantes 

no diagnóstico da histoplasmose, podendo apresentar sensibilidade maior que 90%. 

Pode-se utilizar várias técnicas como Reação de Fixação do Complemento (RFC), 

Imunodifusão Dupla (ID) e Radioimunoensaio (RIA). No teste de RFC, pesquisam-se 

anticorpos contra o antígeno extraído da fase leveduriforme de H. capsulatum, por 

mostrar-se mais sensível. A ID baseia-se na pesquisa de anticorpos que são produzidos 

após reagirem com preciptinas específicas (H e M). Essa técnica vem sendo 

mundialmente aceita como o principal método para detecção de anticorpos anti- H. 

capsulutum, por ser a mais específica dentre as técnicas sorológicas e ser de fácil e 

rápida execução. O RIA é o teste mais sensível para detecção de antígeno circulante de 

H. capsulatum, porém é uma técnica pouco empregada devido a grande complexidade 

na hora de sua execução. Todos esses testes apresentam limitações: a soroconversão 

ocorre tardiamente, sendo necessárias 2 a 6 semanas para se detectar os anticorpos; a 

resposta imune é fraca em pacientes imunocomprometidos, além disso, o anticorpo anti-

H. capsulatum pode apresentar reação cruzada no sangue de pacientes com outras 

micoses sistêmicas (ROSSINI; GOULART, 2006; AIDÉ, 2009). 

Como mencionado anteriormente, as colônias de H. capsulatum crescem de 

forma lenta, sendo um desafio no diagnóstico definitivo da doença, e a conversão da 

fase filamentosa para a fase leveduriforme, necessária para a confirmação do 

diagnóstico, leva pelo menos 3 a 4 semanas. Os métodos moleculares podem diminuir 

esse passo na hora da identificação do microrganismo, mantendo a especificidade, 

acurácia e sensibilidade. A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), uma técnica 
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baseada na amplificação de sequências de genes dos fungos, é um instrumento poderoso 

para a identificação de micoses invasivas (GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-

OLIVEIRA, 2006). 

1.6 Tratamento 

O tratamento da histoplasmose depende da gravidade da infecção, das 

manifestações clínicas da doença e de fatores de risco individuais (WHEAT et al., 

2007). A anfotericina B é a droga de escolha para pacientes que apresentam a forma 

pulmonar grave ou disseminada da doença. No entanto, apesar da terapia com 

anfotericina B ser eficaz no tratamento de grande parte dos pacientes, tem sido relatados 

casos de recidivas em pacientes imunocompremetidos, que apresentam a forma 

disseminada da doença (WHEAT et al., 2007; FERREIRA: BORGES, 2009).  

Nos últimos anos, vários estudos têm demonstrado a eficácia dos derivados 

triazólicos no tratamento dessa infecção fúngica, inclusive na forma disseminada, 

mostrando-se como uma importante alternativa para o esquema terapêutico da 

histoplasmose (FERREIRA; BORGES, 2009). Estes agentes podem ser empregados na 

terapia primária da histoplasmose, sem comprometimento do estado geral do paciente 

ou disseminação sistêmica, sendo preferencialmente utilizados na manutenção do 

tratamento prolongado. O itraconazol, administrado oralmente, é indicado para 

pacientes com histoplasmose leve a moderada, e também como terapia de manutenção 

após tratamento inicial com anfotericina B. No entanto, alguns pacientes podem 

apresentam intolerância ao itraconazol, necessitando do uso de terapias alternativas, 

como o voriconazol e posacanozol. O fluconazol também tem sido utilizado com 

sucesso contra a histoplasmose, mas apresenta menor eficácia quando comparado ao 

itraconazol e a anfotericina B, além disso, existem relatos de resistência resultando em 

falhas terapêuticas (WHEAT et al., 2007). Os triazólicos de segunda geração, como o 

posaconazol e voriconazol tem se mostrado ativos contra H capsulatum, podendo ser 

uma opção para o tratamento da doença (FERREIRA; BORGES, 2009). 

1.7 Drogas Antifúngicas 

1.7.1 Anfotericina B 
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A anfotericina B (AMB) é um derivado poliênico produzido pelo actinomiceto 

Streptomyces nodosus. Pode ter ação fungicida ou fungistática dependendo da 

sensibilidade do fungo e da concentração alcançada no sítio da infecção (CATALÁN; 

MONTEJO, 2006). É o agente antifúngico mais prescrito para infecções fúngicas 

sistêmicas, sendo considerado o medicamento antimicótico “padrão ouro”, apesar de sua 

elevada toxicidade (FILIPPIN; SOUZA, 2006). 

Possui afinidade pelo ergosterol da membrana celular fúngica, componente ao 

qual vai fixar-se, levando a alterações na estrutura da membrana, provavelmente pela 

formação de poros que levam a sua despolarização e um aumento da permeabilidade, 

resultando no extravasamento de nucleotídeos, proteínas e de eletrólitos do meio 

intracelular para o meio extracelular, ocasionando a morte do microrganismo. Os danos 

que a droga causa na membrana dependem de uma série de fatores, tais como a fase de 

crescimento da célula, a dose e a via de administração da droga (CATALÁN; 

MONTEJO, 2006). 

Essa droga possui um amplo espectro de ação, sendo ativo contra Aspergillus 

spp., Blastomyces dermatitidis, espécies de Candida, Coccidioides spp., Cryptococcus 

neoformans, H. capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, Mucor spp. e Rhizopus spp. 

Algumas espécies de Candida, como C. lusitaniae, C. guilliermondii, C. tropicalis 

podem apresentar resistência pré-clínica e/ou uma elevada concentração inibitória 

mínima (CIM) para esse fármaco (CATALÁN; MONTEJO, 2006). Essa resistência se 

deve a uma diminuição na síntese de ergosterol, sendo substituído por outros esteróis 

que fazem parte da composição da membrana fúngica e possuem baixa afinidade pela 

AMB (THOMPSON; CADENA; PATTERSON, 2009). 

Os efeitos adversos decorrentes da administração de AMB são náuseas, vômitos, 

febre, calafrios, mialgias, hipotensão, arritmias, dentre outros (OSTROSKY-

ZEICHNER et al.,  2003).  E o que tem um efeito bastante relevante é a 

nefrotoxicidade, a lesão renal é geralmente reversível com a suspensão da droga, mas 

pode levar várias semanas até a normalização, a taxa de nefrotoxicidade pode ser 

reduzida hidratando-se bem o paciente (CATALÁN; MONTEJO, 2006). 
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Diferentes formulações da AMB foram desenvolvidas, tais como anfotericina B 

complexo lipídico, anfotericina B dispersão coloidal e anfotericina B lipossomal, com o 

intuito de melhorar sua tolerabilidade, especialmente, diminuir a nefrotoxicidade sem 

alterar a eficácia (CATALÁN; MONTEJO, 2006). Embora essas formulações 

apresentem uma menor nefrotoxicidade que a AMB convencional ainda são mais 

nefrotóxicas que os triazóis e as equinocandinas (CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 

2008). 

1.7.2 Derivados azólicos 

Os azólicos são compostos totalmente sintéticos, que são utilizados na terapia 

antifúngica, e podem ser divididos em dois grupos: os imidazólicos (miconazol e 

cetoconazol e etc) e os triazólicos (fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol e e 

tc) (CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008).  

O mecanismo de ação dos derivados azólicos fundamenta-se na inibição da 

biossíntese do ergosterol em diferentes etapas. O ergosterol é o principal componente da 

membrana celular fúngica e sua função essencial é como um biorregulador da fluidez, 

da simetria e da integridade da membrana. Os azólicos impedem a síntese de ergosterol 

por meio da inibição da enzima 14- α- demetilase, presente no citocromo P-450 da 

célula fúngica, essencial para a conversão de lanosterol em ergosterol (CATALÁN; 

MONTEJO, 2006; CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). A deficiência de 

ergosterol provoca acúmulo de compostos metilesteróis, levando ao desenvolvimento de 

uma membrana com propriedades alteradas, não satisfazendo as funções fundamentais 

para o desenvolvimento fúngico (BERGOLD; GEORGIADIS, 2004).   

Os triazólicos são os antifúngicos mais utilizados e têm atividade contra muitos 

patógenos fúngicos, com nenhum dos graves efeitos nefrotóxicos observados com a 

administração da AMB. Os imidazólicos, tais como o cetoconazol, vêm sendo 

substituídos pelos triazólicos, por apresentarem uma melhor segurança e eficácia 

clínica. Dentro dos azólicos existe uma variação de atividade antifúngica, o espectro de 

ação, in vitro, é bastante amplo, incluindo leveduras, fungos dimórfico e filamentosos 

(CUENCA-ESTRELLA et al., 2006). O itraconazol, por exemplo, é fungistático contra 
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espécies de Candida, enquanto o voriconazol e o posaconazol são fungicidas contra 

espécies de Aspergillus (CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). 

Os antifúngicos azólicos podem interagir com muitos medicamentos, devido a 

sua interferência nas enzimas hepáticas e intestinais do citocromo P-450. As interações 

medicamentosas incluem o aumento ou a diminuição do metabolismo dos antifúngicos, 

reduzindo ou aumentando a sua concentração no sangue e nos tecidos, o que vai 

acarretar no fracasso do tratamento ou na superdosagem. (CHAPMAN; SULLIVAN; 

CLEARY, 2008). 

1.7.3 Equinocandinas 

As equinocandinas são produzidas por modificações químicas de moléculas 

fúngicas. A caspofungina é um derivado da pneumocandina B0, um produto isolado da 

fermentação do fungo Glarea lozoyensis. A micafungina é derivada da equinocandina B 

produzida pelo Coleophoma empetri e a anidulafungina derivada da equinocandina B 

produzida pelo Aspergillus nidulans (CARRILLO-MUÑOZ et al.,  2006). São 

inibidores não competitivos e irreversíveis da enzima (1,3) – β – D- glucano sintase, o 

que irá inibir a síntese do (1,3) – β – D- glucano, um componente essencial da parede 

celular fúngica, responsável por sua rigidez, integridade osmótica, crescimento e divisão 

celular (CHANDRASEKAR; SOBEL, 2006). Então, na ausência deste componente 

ocorrem danos na estrutura e na integridade da parece celular, levando a morte da célula 

(CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). 

São ativas contra várias espécies de Candida, incluindo C krusei, C. glabrata, C. 

parapsilosis e C. tropicalis, espécies de Aspergillus, (CHAPMAN; SULLIVAN; 

CLEARY, 2008).  Não apresentam atividade, in vitro, contra C. neoformans, 

Trichosporon asahii, Rhizopus spp. e Fusarium spp. (CATALÁN; MONTEJO, 2006). 

1.8 Drogas antimicrobianas com atividade antifúngica 

Como já foi enfatizado mais acima, diferentes tipos de infecções fúngicas, 

principalmente as invasivas, tornaram-se, nos últimos anos, um importante problema de 

saúde publica, devido ao aumento de sua incidência, principalmente, em pacientes 
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imunodeprimidos como pacientes portadores do vírus HVI, com doenças 

hematológicas, transplantados, dentre outros. O arsenal terapêutico para as micoses 

invasivas é muito limitado devido as reações adversas e por alguns microrganismos 

apresentarem resistência a esses medicamentos, fazendo-se necessário a busca de novas 

opções terapêuticas e de medicamentos que possam potencializar a ação dos 

antifúngicos (YAN et al., 2011). 

Já foi demonstrado que drogas “não-antifúngicas”, medicamentos utilizados em 

outras patologias que não as causadas por fungos, podem apresentar atividade 

antifúngica. Por isso, tais drogas têm sido testadas isoladamente ou em combinação com 

os antifúngicos “clássicos”, sendo observado que algumas destas drogas podem 

aumentar a atividade dos antifúngicos, reduzir a resistência natural a determinados 

medicamentos antifúngicos (reversão da resistência) ou apresentar atividade antifúngica 

isoladamente, in vitro. Exemplos desses compostos são a clorpromazina, inibidores de 

bomba de prótons, agentes antiarrítmicos, agentes antiparasitários e agentes 

antibacterianos (AFELTRA; VERWEIJ, 2003). Aliado a tais estudos, pesquisas recente 

têm demonstrado que as drogas antibacterianas utilizadas no tratamento convencional 

da tuberculose, isoniazida, pirazinamida e etambutol (CORDEIRO et al.,  2011), e a 

droga sulfametoxazol-trimetoprim apresentam atividade inibitória, in vitro, frente a 

cepas de H. capsulatum (BRILHANTE et al., 2010), e também frente a cepas de 

Coccidiodes posadasii (CORDEIRO et al., 2006; MEDRANO, 2010). 

1.9 Inibidores de Protease 

Já se comprovou que os pacientes portadores do vírus HIV estão sobrevivendo 

por mais tempo e com uma melhor qualidade de vida, como resultado da instituição da 

Terapia Antirretroviral (TARV), terapia esta que consiste na administração de um 

Inibidor de Protease (IP) combinado com pelo menos dois outros medicamentos 

antirretrovirais, geralmente inibidores da transcriptase reversa (PALMEIRA et al.,  

2008). A mortalidade e a morbidade em decorrência de uma ampla variedade de 

infecções oportunistas virais, bacterianas, fúngicas e parasitárias diminuíram de forma 

significativa entre os pacientes infectados pelo HIV, o que pode evidenciar o impacto da 



 

 

32 

 

terapia antirretroviral nos agentes etiológicos causadores dessas infecções oportunistas 

(ALFONSO; MONZOTE, 2011).  

Os medicamentos antirretrovirais são classificados em seis categorias: inibidores 

da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo, inibidores da transcriptase reversa 

análogos de nucleotídeo, inibidores da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo, 

inibidores de fusão, inibidores de integrase e inibidores de proteases. Esses 

medicamentos devem ser usados em regime de combinação para que se alcance o 

melhor benefício possível, a tolerabilidade e a adesão por parte do paciente e para se 

reduzir os riscos de desenvolvimento de resistência a essas drogas (ALFONSO; 

MONZETE, 2011).  

Existem, atualmente, 10 IP aprovados para uso clínico pelo Food and Drug 

Administration (FDA) dos Estados Unidos, que são: saquinavir, ritonavir, indinavir, 

nelfinavir, amprenavir, lopinavir, atazanavir, darunavir, tipranavir e fosamprenavir 

(ALFONSO; MONZOTE, 2011). Esses medicamentos, que têm o objetivo de melhorar 

a sobrevida dos pacientes, diminuir a progressão da doença, diminuir a carga viral, 

aumentar a resposta imunológica e diminuir as infecções oportunistas (ALFONSO; 

MONZOTE, 2011), mostram uma margem de segurança aceitável, tendo como efeitos 

adversos mais frequentes, distúrbios gastrointestinais e, a longo prazo, a lipodistrofia, 

além de distúrbios metabólicos (hiperglicemia e hiperlipidemia) (ALFONSO; 

MONZOTE, 2011). 

Quanto ao mecanismo de ação, os IP se ligam competitivamente ao sítio de 

clivagem dentro da enzima aspartil-peptidase HIV-1, o que torna a enzima não 

funcional levando a liberação de partículas virais imaturas, uma vez que esta enzima é 

encarregada pela clivagem específica das proteínas precursoras do vírus nas células 

infectadas, passo essencial para criação de partículas virais infecciosas (PALMEIRA et 

al.,  2008).  

Alguns estudos têm evidenciado que fármacos antirretrovirais podem afetar a 

virulência de certos fungos. Já foi demonstrado que o indinavir diminuiu a virulência do 

fungo Cryptococcus neoformans, tornando-o mais susceptível à morte por células 

efetoras naturais (PERICOLINI et al.,  2006). Outro estudo demonstrou o efeito 
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inibitório in vivo e in vitro dos antirretrovirais, indinavir e ritonavir, frente a C. 

albicans. Essas drogas foram capazes de inibir uma enzima de virulência Sap, que 

apresenta um papel importante na adesão de C. albicans em tecidos do hospedeiro 

(CASSONE et al.,  1999).  

1.9.1 Saquinavir 

O saquinavir é um inibidor de protease, que é ativo contra ambos os tipos de 

HIV, HIV-1 e HIV-2, o fármaco se liga aos sítios ativos da protease do HIV, 

comportando-se como um inibidor seletivo e reversível, o que acarreta a liberação de 

partículas virais estruturalmente defeituosas e funcionalmente inativas (ALFONSO; 

MONZOTE, 2011). 

A atividade in vitro do saquinavir, sozinho e associado com outros 

medicamentos, vem sendo testado frente a várias patologias, como a malária, o câncer e 

a infecções fúngicas, essas pesquisas ocorrem devido à necessidade de se buscar novas 

opções terapêuticas e/ou medicamentos que possam ser adjuvantes no tratamento dessas 

doenças (PALMEIRA et al., 2008; NSANZABANA; ROSENTHAL, 2011; TIMEUS et 

al., 2012) 

Apesar de já se ter bem estabelecido a farmacocinética do saquinavir, a sua 

combinação com outras drogas utilizadas no esquema terapêutico do tratamento da 

AIDS e com as drogas utilizadas no tratamento de infecções secundárias pode ser 

associada a ocorrência de graves efeitos adversos, incluindo diarreia, alterações 

lipídicas, distúrbios metabólicos associados a glicose, dentre outros, o que acaba 

reduzindo a adesão do paciente ao tratamento (BRUNO et al., 2006; CANDUCCI et al., 

2011). Para diminuir os efeitos adversos e melhorar a biodisponibilidade do fármaco no 

seu local de ação, estudos vêm sendo realizados no sentido de melhorar a formulação do 

saquinavir, como o realizado por Ramana et al., 2012, que testou a encapsulação do 

saquinavir com lipossomas, com o objetivo de aumentar a sua  concentração no local de 

ação, otimizando-se, desta forma, os efeitos desejados, o que vai levar a uma 

diminuição da dose administrada, atenuando-se os efeitos colaterais. 

1.10 Testes de sensibilidade in vitro  
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 Os testes de sensibilidade antifúngica in vitro visam avaliar o potencial 

terapêutico do medicamento, evidenciar a sensibilidade do fungo frente a antifúngicos e 

obter dados para o controle da terapia antifúngica. Apesar de não haver uma relação 

direta entre a sensibilidade in vitro com a in vivo, os resultados encontrados in vitro 

podem prever a resposta clínica ou, pelo menos, a falha terapêutica (REX et al., 2001; 

HOSPENTHAL; MURRAY; RINALDI, 2004).  

As técnicas utilizadas para avaliar a atividade de drogas antifúngicas seguem as 

normas de referência padronizadas por alguns órgãos internacionais como European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) e Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI). O principal objetivo da padronização dos testes 

de sensibilidade a antimicrobianos é desenvolver metodologias que sejam reprodutíveis 

entre laboratórios. Os resultados de sensibilidade antifúngica só se tornaram 

padronizado e disponível em 1997, quando o National Committee for Clinical 

Laboratory Standards (NCCLS) lançou documento M27-A - Reference Method for 

Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeast (HOSPENTHAL; MURRAY; 

RINALDI, 2004). 

O documento M27-A, foi proposto para avaliar a sensibilidade in vitro de 

leveduras, Candida spp. e Cryptococcus neoformans, através de testes de macro e 

microdiluição em caldo. No ano de 2002, esse documento foi atualizado, sendo 

denominado de M27-A2 (CLSI, 2002a), e foi publicado o documento M38-A indicado 

para avaliar a sensibilidade in vitro de fungos filamentosos, Aspergillus spp., Fusarium 

spp., Rhizopus arrhizus,  Pseudallescheria boydii  (Scedosporium apiospermum)  e  

Sporothrix schenckii, através de testes de micro e macrodiluição em caldo (CLSI, 

2002b). Os dois documentos citam os principais critérios a serem adotados para a 

realização dos testes de sensibilidade, sendo eles: tamanho e preparo do inóculo 

fúngico, o tempo e a temperatura de incubação, a leitura visual dos tubos ou placas de 

acordo com o teste, determinação dos pontos de corte e o meio de cultivo RPMI 

(Roswell Park Memorial Institute) – 1640, tamponado para pH 7,0 com ácido o 2-[N-

morfolino]-propanossulfônico  (MOPS; Sigma) 0,165M. Apresentam, ainda, as 

condições de ensaio para as drogas antifúngicas anfotericina B, itraconazol, 
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cetoconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol, ravuconazol, caspofungina e 

anidulafungina (CLSI, 2002a; 2002b). 

Em 2008, foi publicada uma atualização dos documentos anteriores, sendo o 

M27-A2 substituído pelo M27-A3, que não recomenda a sua utilização para testes com 

a fase leveduriforme do B. dermatitidis e H. capsulatum. E o M38-A substituído pelo 

M38-A2, que inclui a recomendação dos testes com outros fungos filamentosos, como 

os do gênero Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton e Scedosporium prolificans, 

fungos demáceos e zigomicetos, e também foram acrescentados os antifúngicos 

terbinafina, griseofulvina, ciclopirox e as equinocandinas (anidulafungina, caspofungina 

e micafungina) (CLSI, 2008). 
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2. PERGUNTAS DE PARTIDA 

1. O saquinavir, um inibidor de protease utilizado para o tratamento da infecção 

pelo vírus HIV, exerce ação inibitória in vitro sobre H. capsulatum var. 

capsulatum? 

2. Qual o efeito do saquinavir em combinação com drogas antifúngicas sobre o 

crescimento de H. capsulatum var. capsulatum in vitro? 

3. HIPÓTESES 

1. O saquinavir exerce ação inibitória in vitro sobre de H. capsulatum var. 

capsulatum. 

2. A combinação do saquinavir com antifúngicos apresenta efeito sinérgico, in 

vitro, na inibição do crescimento de H. capsulatum var. capsulatum. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

  

Determinar o perfil de sensibilidade in vitro do saquinavir isolado e em 

combinação com antifúngicos frente a cepas H. capsulatum var. capsulatum isoladas no 

Nordeste e Sudeste brasileiro. 

 

4.2 Objetivos específicos 

1. Determinar a concentração inibitória mínima do saquinavir contra a fase 

filamentosa e a leveduriforme do H. capsulatum. 

2. Definir a concentração inibitória mínima do saquinavir em combinação com os 

antifúngicos anfotericina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol e 

caspofungina frente as fases filamentosa e leveduriforme do H. capsulatum. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos da pesquisa foram realizados em cabine de segurança 

biológica classe II em laboratório de nível de biossegurança 3 (NB3) pertencente ao 

Centro Especializado em Micologia Médica (CEMM) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC)  

5.1- Microrganismos 

Foi utilizado um total de 30 cepas de H. capsulatum var. capsulatum na fase 

filamentosa e 10 cepas na fase leveduriforme para a determinação da CIM das drogas 

isoladas. Para a realização da triagem do efeito sinérgico do SQV com as drogas 

antifúngicas foram utilizadas 8 cepas na fase filamentosa. Para a determinação da CIM 

na combinação do saquinavir com o itraconazol foram utilizadas 20 cepas de H. 

capsulatum na fase filamentosa e 10 cepas na fase leveduriforme. Todas as cepas 

pertencem a Micoteca do Centro Especializado em Micologia Médica (CEMM), da 

Universidade Federal do Ceará. 

As culturas de H. capsulatum encontravam-se estocadas em ágar batata dextrose 

(Difco, Detroii, EUA) acrescidos de Dimetilsulfóxido (DMSO) a 10% (Merk, 

Darmstadt, Alemanha) a -20°C ou em solução salina estéril a 4°C. Essas cepas já 

haviam sido previamente identificadas por análise macro e micromorfológica da cultura 

e por técnicas moleculares. Após serem retiradas do estoque, as cepas foram repicadas 

em ágar batata e após 7-10 dias de incubação, a 25-28°C, foram analisadas quanto à 

macroscopia, verificando-se o relevo, a textura e a pigmentação da colônia, e a 

microscopia, verificando-se a presença de hifas hialinas finas e macroconídios 

tuberculados (Figura 02) (WANKE; LAZÉRA, 2004). 
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Figura 02 - Histoplasma capsulatum na fase filamentosa. a.  Macromorfologia em ágar batata mostrando 

o verso e o reverso das colônias, com aspecto algodonoso e coloração branca no verso e marrom no 

reverso; b. Micromorfologia em lactofenol azul-   algodão mostrando hifas hialinas finas e macroconídios 

tuberculados. FONTE: CEMM, 2011. 

Para a obtenção das culturas de H. capsulatum na fase leveduriforme, foi 

necessária a realização da conversão da fase filamentosa para a fase leveduriforme, que 

foi realizada através do cultivo das culturas em ágar Sabouraud ou BHI suplementados 

com sangue de carneiro a 10%, incubadas a 35°C e mantidas por repiques semanais, 

sendo analisado posteriormente a macromorfologia e a micromorfologia (figura 03) 

(BRILHANTE et al., 2010). 

 

Figura 03 - Histoplasma capsulatum na fase leveduriforme. a. Macromorfologia mostrando 

colônias com aspecto seco e coloração branco-amarelada; b. Micromorfologia mostrando células ovais, 

uninucleadas, com brotamentos. FONTE: CEMM, 2010. 

As cepas utilizadas no estudo foram de origem humana ou animal, sendo duas 

cepas obtidas de gatos com histoplasmose e o restante de pacientes HIV positivos com 

(a) 

(a) (b) 
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histoplasmose. A origem de cada isolado de H. capsulatum incluído neste estudo 

encontra-se descrita  no Quadro 1 e no Quadro 2. 
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Quadro 1. Relação dos Isolados Clínicos de Histoplasma capsulatum, fase filamentosa, 
utilizados na pesquisa. 

Número Isolado Espécime Clínico 
Ano de 

isolamento 
Localidade 

1 CEMM 03-2-090 Creme Leucocitário 2007 Ceará 

2 CEMM 03-3-021 Aspirado Medular 2007 Ceará 

3 CEMM 03-3-026 Creme Leucocitário 2007 Ceará 

4 CEMM 03-3-035 Creme Leucocitário 2007 Ceará 

5 CEMM 03-3-055 
Biopsia (Mucosa Nasal) – 

gato 
2008 Ceará 

6 CEMM 03-6-059 
Biopsia (Mucosa Nasal) – 

gato 
2008 Ceará 

7 CEMM 05-3-074 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

8 CEMM 05-6-011 Medula Óssea 2009 Ceará 

9 CEMM 05-1-070 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

10 CEMM 05-1-096 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

11 CEMM 05-1-099 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

12 CEMM 05-2-021 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

13 CEMM 05-2-035 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

14 CEMM 05-2-037 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

15 CEMM 05-2-038 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

16 CEMM 05-1-073 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

17 CEMM 05-3-014 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

18 CEMM 05-3-015 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

19 CEMM 05-3-016 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

20 CEMM 05-3-019 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

21 CEMM 05-3-024 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

22 CEMM 05-3-025 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

23 CEMM 05-3-040 Aspirado Traqueal 2011 Ceará 

24 CEMM 05-3-041 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

25 CEMM 05-3-042 Medula Óssea 2011 Ceará 

26 CEMM 05-3-045 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

27 CEMM 05-3-046 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

28 CEMM 05-4-022 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

29 CEMM 05-6-010 Creme Leucocitário 2011 Ceará 

30 CEMM 05-6-012 Creme Leucocitário 2011 Ceará 
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Quadro 2. Relação dos Isolados Clínicos de Histoplasma capsulatum, fase 

leveduriforme, utilizados na pesquisa. 

Número Isolado Espécime Clínico 
Ano de 

isolamento 
Local 

1 CEMM 03-4-036 Biópsia (Duodeno) 2007 São Paulo 

2 CEMM 03-6-024 Biopsia palato 2007 São Paulo 

3 CEMM 03-3-055 
Biopsia (Mucosa Nasal) 

– gato 
2008 Ceará 

4 CEMM 03-6-020 Aspirado Medular 2008 Espirito Santo 

5 CEMM 03-6-059 
Biopsia (Mucosa Nasal) 

– gato 
2008 Ceará 

6 CEMM 05-2-074 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

7 CEMM 05-2-021 Creme Leucocitário 2009 Ceará 

8 CEMM 05-2-034 Aspirado Medular 2009 Ceará 

9 CEMM 03-6-012 Creme Leucocitário 2010 Ceará 

10 CEMM 05-2-039 Creme Leucocitário 2010 Ceará 
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5.2 Agentes antimicrobianos 

O inibidor de protease utilizado no estudo foi o saquinavir (SQV). As soluções 

estoque do antirretroviral foram preparadas em DMSO 100% e foram estocadas em 

freezer a -20oC até o momento do uso. 

As soluções estoque dos antifúngicos anfotericina B (AMB) (Sigma 

Chemical Corporation, USA) e itraconazol (ITR) (Janssen Pharmaceutica, Belgium) 

foram preparadas em DMSO; fluconazol (FLU), voriconazol (VRZ) (Pfizer 

Pharmaceuticals, USA)e Caspofungina – CAS (Merck Sharp & Dohme, Brazil) foram 

preparadas em água destilada. Estas soluções também foram estocadas em freezer a -

20oC até o momento do uso. Diluições seriadas de cada agente antimicrobiano foram 

preparadas em meio RPMI 1640 (Sigma), com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio, 

tamponado a pH 7.0 com MOPS 0,165 M (Sigma).  

Os intervalos de concentração testados para cada droga isolada foram: SQV 

(0,0038 a 1,95 µg/mL), AMB (0,00195 a 1µg/mL), FLC (0,9760 a 500 µg/mL), ITC 

(0,0009 a 0,5 µg/mL ), VRC (0,00195 a 1 µg/mL ) e CAS (0,0625 a 32 µg/mL). Os 

intervalos de concentração das drogas em combinação foram: SQV (0,0304 a 15,6 

µg/mL) e ITC (0,0072 a 4 µg/mL). 

5.3 Preparo do inóculo para teste de sensibilidade antifúngica  

Para a confecção do inóculo da fase filamentosa, após sete dias de incubação, as 

culturas foram cobertas com aproximadamente 2 mL de salina estéril e, com auxílio de 

alça microbiológica, foram realizadas raspagens das superfícies das colônias fúngicas. 

As suspensões foram transferidas para tubos de ensaio estéreis e homogeneizadas até 

adquirir uma turbidez equivalente ao padrão 0,5 da escala McFarland. Em seguida, as 

suspensões foram submetidas à agitação por 30 segundos, e deixadas em repouso a 

28°C por 5 minutos, para permitir a precipitação de grandes fragmentos da colônia.  

Para a confecção do inóculo fúngico na fase leveduriforme, foram preparadas 

suspensões fúngicas em salina fisiológica com turbidez equivalente ao padrão 0,5 da 
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escala McFarland a partir de culturas leveduriforme mantidas em ágar BHI 

suplementado com sangue de carneiro a 10%, incubadas a 35°C por 7 dias. 

Após leitura em espectrofotômetro a 530 nm e ajuste da transmitância para 

90-95%, as suspensões fúngicas de ambas as fases foram diluídas na proporção de 1:10 

em meio RPMI 1640 (Sigma Chemical Co., St. Louis, USA) tamponado a pH 7,0 com 

MOPS 0,165M para a obtenção de um inóculo com aproximadamente 1x104 a 5x104 

UFC/mL (BRILHANTE et al., 2010). 

5.4 Testes de Sensibilidade in vitro 

A atividade antifúngica in vitro foi determinada pelo método de microdiluição 

em caldo, de acordo com o protocolo descrito no documento M27-A3, padronizado pelo 

Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI (CLSI, 2008). O saquinavir e as 

drogas antifúngicas foram testadas frente a cepas de H. capsulatum var. capsulatum, na 

fase filamentosa e na fase leveduriforme. O controle de qualidade do teste foi avaliado 

utilizando a cepa ATCC 22019 de C. parapsilosis. 

No ensaio de microdiluição, foram primeiro distribuídos 100 µL do meio RPMI 

1640 tamponado a pH 7,0 com MOPS 0,165 M em cada poço da microplaca, sendo 

organizados em séries de 10 poços em duplicata. Em seguida, foi realizada uma diluição 

em série das drogas, adicionando 100 µL ao primeiro poço, a partir do qual, após 

homogeneização, foram transferidos 100 µL ao segundo poço, sendo este procedimento 

repetido sucessivamente nos demais poços até o último poço da série, onde 100 µL 

foram então retirados e descartados. Em seguida, foram adicionados aos poços 100 µL 

do inóculo fúngico previamente preparado. Os resultados foram determinados através 

de leituras visuais, após sete e quatro dias de incubação a 35°C para cepas na fase 

filamentosa e leveduriforme, respectivamente. 

As CIMs para AMB foram consideradas como a menor concentração da droga 

que não apresentou nenhum crescimento fúngico, enquanto que para os azólicos, para a 

CAS e para o saquinavir, as CIMs foram definidas como a menor concentração da droga 

capaz de inibir 80% do crescimento fúngico, quando comparado ao controle livre da 

droga (BRILHANTE et al., 2010).   
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Para o teste com as combinações, a CIM obtida com as drogas isoladas foi a 

maior concentração utilizada. A CIM de cada droga em combinação foi definida como a 

menor concentração capaz de inibir 80% do crescimento fúngico, quando comparado ao 

controle, para as ambas as fases (CORDEIRO et al., 2006). 

A interação entre as drogas foi analisada através do cálculo do índice da 

concentração inibitória fracionária (FICI), sendo definido como a soma dos índices de 

Concentração Inibitória Fracionada (FIC) para cada droga. O índice FIC corresponde à 

relação entre o CIM de cada droga em combinação e o CIM da mesma droga testada 

isoladamente. Desta forma, a interação das drogas foi considerada sinérgica quando o 

FICI atingir valores menores ou iguais a 0,5; indiferente quando atingir valores entre 0,5 

e 4,0; antagônica quando atingir valores maiores ou iguais a 4,0 (ODDS, 2003). 

5.5 Análise estatística  

 Na análise dos dados foi utilizado o teste t-Student para comparação dos valores 

de CIM entre as fases filamentosas e leveduriforme e para análise da combinação das 

drogas e um p-valor <0,05 foi considerado significativo. 
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6. RESULTADOS 

O Saquinavir apresentou valores de CIM variando de 0,122 a 0,977 µg/mL tanto 

para a fase filamentosa quanto para a fase leveduriforme (Tabela 01).  

Tabela 01: Intervalo de concentração inibitória mínima de saquinavir e de drogas 

antifúngicas testadas isoladamente frente a cepas H. capsulatum na fase filamentosa e 

na fase leveduriforme. 

Drogas 

Intervalo de CIM - drogas isoladas (µg/mL)  

H. capsulatum (Filamentoso n=30) H. capsulatum (Leveduriforme n=10) 

SQV 0,122 a 0,977 0,122 a 0,977 

AMB 0,0312 a 1 0,016 a 1 

FLU 3,9 a 62,5 1,95 a 31,25 

ITR 0,002 a 0,5 0,0039 a 0,0312 

VRZ 0,016 a 0,5 0,002 a 0,0625 

CAS < 0,0312 a 8 0,5 a 8 

 

Com relação aos antifúngicos, verificou-se que todas as cepas, 30 cepas na fase 

filamentosa e 10 cepas na fase leveduriforme, foram sensíveis a todos eles, AMB, FLU, 

ITR, VRZ e CAS, onde os CIM para a fase filamentosa variaram de 0,0312 a 1 µg/mL 

para AMB, de 3,9 a 62,5 µg/mL para FLU, de 0,002 a 0,5 µg/mL para ITR, de 0,016 a 

0,5 µg/mL para VRZ e de < 0,0312 a 8 µg/mL para CAS (Tabela 2).  
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Tabela 02. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) de saquinavir e de drogas 

antifúngicas frente a Histoplasma capsulatum na fase filamentosa. 

Cepa SQV AMB FLU ITR VRZ CAS 

1 0,244 0,25 15,625 0,0156 0,125 0,25 

2 0,488 0,25 15,625 0,0156 0,125 0,25 

3 0,488 0,0312 3,9 0,0156 0,0312 8 

4 0,244 0,125 7,8 0,0156 0,0312 4 

5 0,488 0,0312 7,8 0,0312 0,0312 2 

6 0,244 0,125 3,9 0,0078 0,0156 4 

7 0,244 0,5 62,5 0,0312 0,125 8 

8 0,122 0,0312 7,8 0,0039 0,125 4 

9 0,488 0,5 7,8 0,0312 0,0625 4 

10 0,244 0,125 62,5 0,0312 0,25 4 

11 0,488 0,25 15,625 0,00195 0,0312 4 

12 0,488 0,125 15,625 0,0156 0,0625 2 

13 0,488 0,0625 15,625 0,0312 0,0156 0,5 

14 0,244 0,125 15,625 0,0312 0,0312 8 

15 0,977 1 3,9 0,0156 0,0312 8 

16 0,488 0,25 3,9 0,0078 0,0312 8 

17 0,977 0,25 15,625 0,0312 0,0625 4 

18 0,977 1 15,625 0,5 0,5 0,5 

19 0,977 0,5 7,8 0,0625 0,0156 8 

20 0,977 0,5 15,625 0,0312 0,0625 < 0,0312 

21 0,244 1 7,8 0,00195 0,0625 4 

22 0,488 1 3,9 0,0078 0,0312 4 

23 0,488 0,5 15,625 0,0312 0,0156 8 

24 0,122 0,5 7,8 0,0312 0,0625 8 

25 0,488 0,5 7,8 0,0312 0,0312 < 0,0312 

26 0,488 0,5 7,8 0,0625 0,0625 0,125 

27 0,488 0,0312 15,625 0,0625 0,125 < 0,0312 

28 0,977 1 7,8 0,0312 0,0312 < 0,0312 

29 0,977 0,0625 7,8 0,125 0,125 0,0312 

30 0,488 1 7,8 0,0312 0,0625 0,125 

Legenda: SQV – Saquinavir, AMB- anfotericina B, ITR- Itraconazol, VRZ- voriconazol, CAS- caspofungina, FLU- 

Fluconazol. 



 

 

48 

 

Para a fase leveduriforme as CIM variaram de 0,016 a 1 µg/mL para AMB, de 

1,95 a 31,25 µg/mL para FLU, de 0,0039 a 0,0312 µg/mL para ITR, de 0,002 a 0,0625 

µg/mL para VRZ e de 0,5 a 8 µg/mL para CAS (Tabela 03). Observou-se diferença 

significativa entre a CIM de ambas as fases somente para o ITC (p = 0,0353), sendo a 

CIM maior na fase filamentosa.  

Tabela 03. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) de saquinavir e de drogas 

antifúngicas frente a Histoplasma capsulatum na fase Leveduriforme. 

Cepas SQV AMB ITR VRZ CAS FLU 

1 0,488 0,5 0,0078 0,0312 2 7,8 

2 0,122 0,0625 0,0312 0,0078 1 3,9 

3 0,977 0,125 0,0312 0,00195 2 7,8 

4 O,488 0,125 0,0156 0,00195 2 7,8 

5 0,488 0,125 0,0156 0,0312 1 31,25 

6 0,122 1 0,0156 0,0625 4 15,625 

7 0,488 0,0625 0,0156 0,0039 0,5 * 

8 0,122 1 0,0078 0,0156 8 0,976 

9 0,244 1 0,0078 0,0156 4 3,9 

10 0,977 1 0,0156 0,0312 8 1,95 

 Legenda: SQV – Saquinavir, AMB – anfotericina B, ITR – Itraconazol, VRZ –voriconazol, CAS – caspofungina, 

FLU – Fluconazol. 

* A cepa não se manteve na forma leveduriforme 

  

Foi realizada uma triagem quanto a combinação do SQV com as drogas 

antifúngicas testadas frente às cepas de H. capsulatum na fase filamentosa, observando-

se que todas foram capazes de inibir o crescimento in vitro do H. capsulatum, entretanto 

somente a combinação do SQV com o ITR apresentou sinergismo, as outras 

combinações foram indiferentes, não sendo observado nenhum antagonismo. 
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 Para a combinação do SQV com a AMB, os valores da CIM antes da 

combinação variaram de 0,244 a 0,975 µg/mL para o SQV e de 0,125 a 1 µg/mL para a 

AMB, após a combinação os valores continuaram os mesmo. Os valores de FICI 

encontrados foram todos iguais a 2 (Indiferente), não havendo diferença na redução da 

CIM das drogas quando combinadas (Tabela 04). 

Tabela 04. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) das drogas saquinavir e 

anfotericina B isoladas em combinação e índice da concentração inibitória fracionária 

(FICI) frente as cepas de H. capsulatum, fase filamentosa. 

 

Cepa 

Drogas 

isoladas 

 Drogas em 

Combinação 

    

SQV AMB  SQV AMB 
FIC 

SQV 

FIC 

AMB 

FICI Resultado 

1 0,244 0,125  0,244 0,125 1 1 2 I 

2 0,244 0,5  0,244 0,5 1 1 2 I 

3 0,244 0,125  0,244 0,125 1 1 2 I 

4 0,244 0,5  0,244 0,5 1 1 2 I 

5 0,244 0,25  0,244 0,25 1 1 2 I 

6 0,975 1  0,975 1 1 1 2 I 

7 0,488 0,125  0,488 0,125 1 1 2 I 

8 0,244 0,125  0,244 0,125 1 1 2 I 

Legenda: SQV – Saquinavir, AMB-Anfotericina B, I- Indiferente 

Quanto à combinação do SQV com o FLU ante a fase filamentosa do H. 

capsulatum, os valores de CIM para o SQV variaram de 0,244 a 0,975 µg/mL e para o 

FLU variaram de 3,9 a 62,5 µg/mL, antes da combinação, e após a combinação 

variaram de 0,122 a 0,488 µg/mL para o SQV e de 1,95 a 31,25 µg/mL para FLU. Os 

valores de FICI encontrados foram todos iguais a 1 (Indiferente), não havendo diferença 

na redução da CIM das drogas quando combinadas (Tabelas 05). 
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Tabela 05. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) das drogas saquinavir e 

fluconazol isoladas em combinação e índice da concentração inibitória fracionária 

(FICI) frente as cepas de H. capsulatum, fase filamentosa. 

 

Cepa 

Drogas 

isoladas 

 Drogas em 

Combinação 

    

SQV FLU  SQV FLU 
FIC 

SQV 

FIC 

FLU 

FICI Resultado 

1 0,244 15,62  0,122 7,8 0,5 0,5 1 I 

2 0,244 62,5  0,122 31,25 0,5 0,5 1 I 

3 0,244 15,62  0,122 7,8 0,5 0,5 1 I 

4 0,244 62,5  0,122 31,25 0,5 0,5 1 I 

5 0,244 15,62  0,122 7,8 0,5 0,5 1 I 

6 0,975 3,9  0,488 1,95 0,5 0,5 1 I 

7 0,488 15,62  0,244 7,8 0,5 0,5 1 I 

8 0,244 62,5  0,122 31,25 0,5 0,5 1 I 

Legenda: SQV – Saquinavir, FLU- Fluconazol, I- Indiferente 

Quanto a combinação do SQV com o ITR foi observado sinergismo das drogas 

em ambas as fases do H. capsulatum. Os valores de CIM encontrados para o SQV e 

ITR, na fase filamentosa, antes da combinação variaram de 0,122 a 0,977 µg/mL e de 

0,0039 a 0,0312 µg/mL, respectivamente, já após a combinação esses valores variam de 

<0,00047 a 0,0152 µg/mL para SQV e de <0,000003 a 0,00097 µg/mL para ITR, onde 

se observou uma redução significativa da CIM das drogas combinadas, tanto na redução 

do SQV (p=0,0000) como na do ITR (p= 0,0000), tendo, portanto, essas reduções 

valores de FICI variando de 0,0034 a 0,3, valores esses menores que 0,5 (sinergismo) 

(Tabela 06).  
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Tabela 06. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) das drogas saquinavir e 

itraconazol isoladas em combinação e índice da concentração inibitória fracionária 

(FICI) frente as cepas de H. capsulatum, fase filamentosa. 

Cepa 

Drogas 

isoladas 

 Drogas em 

Combinação 

    

SQV ITR  SQV ITR 
FIC 

SQV 

FIC 

ITR 

FICI Resultado 

1 0,244 0,0156  <0,00047 <0,00003 0,0019 0,0019 0,0038 S 

2 0,488 0,0625  0,00095 0,00012 0,0019 0,0019 0,0038 S 

3 0,488 0,0156  <0,00095 <0,00003 0,0019 0,0019 0,0038 S 

4 0,488 0,00195  <0,00095 <0,000003 0,0019 0,0015 0,0034 S 

5 0,122 0,0039  0,00047 0,00015 0,0038 0,038 0,041 S 

6 0,244 0,0312  0,0019 0,00024 0,0077 0,0077 0,0154 S 

7 0,244 0,0312  0,0076 0,00097 0,031 0,031 0,062 S 

8 0,244 0,0312  0,00047 0,00006 0,0019 0,0019 0,0038 S 

9 0,244 0,0078  <0,00047 <0,00001 0,0019 0,0012 0,0031 S 

10 0,488 0,0078  <0,00095 <0,00001 0,0019 0,0012 0,0031 S 

11 0,244 0,00195  <0,00047 <0,000003 0,0019 0,0015 0,0034 S 

12 0,977 0,0156  0,0038 0,00006 0,0038 0,0038 0,0076 S 

13 0,977 0,0312  0,0152 0,00048 0,0156 0,0154 0,031 S 

14 0,977 0,0625  < 0,0019 <0,00012 00,19 0,0019 0,0038 S 

15 0,488 0,0312  0,0076 0,00048 0,015 0,015 0,03 S 

16 0,122 0,0312  0,00095 0,00024 0,0077 0,0077 0,0154 S 

17 0,488 0,0312  0,00095 0,00006 0,0019 0,0019 0,0038 S 

18 0,975 0,125  0,0019 0,00024 0,0019 0,0019 0,0038 S 

19 0,488 0,0156  <0,00095 <0,00003 0,0019 0,0019 0,0038 S 

20 0,488 0,0312  <0,00095 <0,00006 0,0019 0,0019 0,0038 S 

Legenda: SQV – Saquinavir, ITR- Itraconazol, S- Sinergismo 
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Na fase leveduriforme, os valores de CIM para a combinação de SQV com ITR, 

antes da combinação, variaram de 0,122 a 0,975 µg/mL para SQV e de 0,0312 a 0,0156 

µg/mL para ITR, após a combinação os valores de CIM para SQV passaram a variar de 

0,0076 a 0,061 µg/mL e para ITR de 0,00048 a 0,00195 µg/mL, havendo uma redução 

significativa na CIM das drogas combinadas, tanto na redução do SQV (p=0,0000) 

como na redução ITR (p=0,0000), tendo essas reduções valores de FICI variando 

0,0624 a 0,25, valores menores que 0,5 (sinergismo) em ambas as combinações 

(p=0,0000) (Tabela 07). Quando comparadas as reduções das CIM’s após a combinação 

das drogas, entre a fase filamentosa e a fase leveduriforme, observou-se que a redução 

da CIM é maior na fase filamentosa tanto para o SQV (p=0,0004) como para o ITR 

(p=0,0005). 

Tabela 07. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) das drogas saquinavir e 

itraconazol isoladas em combinação e índice da concentração inibitória fracionária 

(FICI) frente as cepas de H. capsulatum, fase leveduriforme. 

Cepa 

Drogas 

isoladas 

 Drogas em 

Combinação 

    

SQV ITR  SQV ITR 
FIC 

SQV 

FIC 

ITR 

FICI Resultado 

1 0,488 0,0156  0,0305 0,00097 0,0625 0,0622 0,1247 S 

2 0,122 0,0312  0,0076 0,00195 0,0622 0,0625 0,1247 S 

3 0,975 0,0312  0,0305 0,00097 0,0313 0,0311 0,0624 S 

4 0,488 0,0156  0,061 0,00195 0,125 0,125 0,25 S 

5 0,488 0,0156  0,0305 0,00097 0,0625 0,0622 0,1247 S 

6 0,488 0,0156  0,0152 0,00048 0,0312 0,0308 0,062 S 

7 0,488 0,0156  0,061 0,00195 0,125 0,125 0,25 S 

8 0,488 0,0156  0,061 0,00195 0,125 0,125 0,25 S 

9 0,488 0,0156  0,0305 0,00097 0,0625 0,0622 0,1247 S 

10 0,488 0,0156  0,0152 0,00048 0,0312 0,0308 0,062 S 

Legenda: SQV – Saquinavir, ITR- Itraconazol, S- Sinergismo 

 



 

 

53 

 

Para a combinação do SQV com o VRZ, os valores da CIM antes da combinação 

variaram de 0,244 a 0,975 µg/mL para o SQV e de 0,0312 a 0,25 µg/mL para o VRZ, 

após a combinação das drogas os valores encontrados variaram de 0,122 a 0,488 µg/mL 

para o SQV e de 0,0156 a 0,25 µg/mL para o VRZ. Os valores de FICI encontrados 

foram todos iguais a 1 (Indiferente), não havendo diferença na redução da CIM das 

drogas quando combinadas (Tabelas 08). 

Tabela 08. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) das drogas saquinavir e 

voriconazol isoladas em combinação e índice da concentração inibitória fracionária 

(FICI) frente as cepas de H. capsulatum, fase filamentosa. 

 

Cepa 

Drogas 

isoladas 

 Drogas em 

Combinação 

    

SQV VRZ  SQV VRZ 
FIC 

SQV 

FIC 

VRZ 

FICI Resultado 

1 0,244 0,0312  0,122 0,0156 0,5 0,5 1 I 

2 0,244 0,125  0,122 0,0625 0,5 0,5 1 I 

3 0,244 0,0312  0,122 0,0156 0,5 0,5 1 I 

4 0,244 0,125  0,122 0,0625 0,5 0,5 1 I 

5 0,244 0,125  0,122 0,0625 0,5 0,5 1 I 

6 0,975 0,0312  0,488 0,0156 0,5 0,5 1 I 

7 0,488 0,0625  0,244 0,0312 0,5 0,5 1 I 

8 0,244 0,25  0,122 0,125 0,5 0,5 1 I 

Legenda: SQV – Saquinavir, VRZ- Voriconazol, I- Indiferente 

Quanto a combinação do SQV com a CAS, os valores da CIM antes da 

combinação variaram de 0,244 a 0,975 µg/mL para o SQV e de 0,25 a 8 µg/mL para a 

CAS, após a combinação esses valores passaram a variar de 0,122 a 0,488 µg/mL para o 

SQV e de 0,125 a 4 µg/mL para a CAS. Os valores de FICI encontrados foram todos 

iguais a 1 (Indiferente), não havendo diferença na redução da CIM das drogas quando 

combinadas (Tabelas 09). 
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Tabela 09. Concentração Inibitória Mínima (CIM) (µg/mL) das drogas saquinavir e 

caspofungina isoladas em combinação e índice da concentração inibitória fracionária 

(FICI) frente as cepas de H. capsulatum, fase filamentosa. 

 

Cepa 

Drogas 

isoladas 

 Drogas em 

Combinação 

    

SQV CAS  SQV CAS 
FIC 

SQV 

FIC 

CAS 

FICI Resultado 

1 0,244 8  0,122 4 0,5 0,5 1 I 

2 0,244 8  0,122 4 0,5 0,5 1 I 

3 0,244 8  0,122 4 0,5 0,5 1 I 

4 0,244 8  0,122 4 0,5 0,5 1 I 

5 0,244 0,25  0,122 0,125 0,5 0,5 1 I 

6 0,975 8  0,488 4 0,5 0,5 1 I 

7 0,488 2  0,244 1 0,5 0,5 1 I 

8 0,244 4  0,122 2 0,5 0,5 1 I 

Legenda: SQV – Saquinavir, CAS - Caspofungina, I- Indiferente 
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7. DISCUSSÃO  

Nos últimos anos, tem sido observado que os pacientes portadores do vírus do 

HIV, a depender da adesão do paciente ao tratamento antirretroviral e da evolução do 

estado imunitário, estão apresentando melhor expectativa de vida, e quanto mais eficaz 

a terapia administrada menor a incidência de infecções de caráter oportunista, incluindo 

a histoplasmose. Além disso, os estudos têm demonstrado que os IPs podem ter efeitos 

benéficos em algumas infecções causadas por fungos, não só por modularem o sistema 

imune do hospedeiro suscetível, mas por exercerem uma ação diretamente no patógeno 

(NOBRE et al.,  2003). Já foi observado que os IPs reduzem, in vitro, a patogenicidade 

e o crescimento da C. albicans, o que é observado devido ao fato desses medicamentos 

agirem diretamente na produção da enzima aspartil – proteinase (Saps) secretada por 

esse microrganismo nos processos de invasão e colonização dos tecidos do hospedeiro 

(CASSONE et al.,  2002; NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE, 2003). Entretanto a 

pesquisa da ação direta dos IPs in vitro, frente a fungos tem sido pouco explorada, e 

quanto ao H. capsulatum nenhum relato foi feito até o momento. 

Casos de refratariedade ao tratamento da histoplasmose já foram descritos e a 

grande quantidade de efeitos adversos gerados pelo uso da anfotericina B, tem 

despertado o interesse pela busca de novos agentes com propriedades antifúngicas que 

possam substituir ou vir a subsidiar a terapia convencional atual (WHEAT, 2006). Deste 

modo, estudos recentes tem investigado a atividade inibitória contra fungos de 

“fármacos não antifúngicos”, tanto de maneira isolada como em combinação com 

antifúngicos atualmente utilizados, como frente a H. capsulatum (BRILHANTE et al., 

2010; CORDEIRO et al., 2011) e outros fungos (VENTURINE et al., 2011). Tais 

estudos podem revelar-se como uma alternativa para o tratamento de infecções fúngicas 

graves que não respondem ao tratamento convencional ou quando o patógeno apresenta 

resistência (CUENCA-ESTRELLA et al., 2006; O’SHAUGHNESSY et al., 2006; 

CHOU, 2006).  

No presente estudo, no que diz respeito à sensibilidade aos antifúngicos, todas as 

cepas testadas mostraram-se sensíveis, em ambas as fases, aos antifúngicos avaliados, 

anfotericina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol e caspofungina.  A anfotericina B, a 
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droga mais eficaz in vivo, sendo a droga de escolha para o tratamento da histoplasmose 

grave (KAUFFMAN, 2009), apresentou CIM variando de 0,0312 a 1 µg/mL, para a fase 

filamentosa, e de 0,016 a 1 µg/mL, para a fase leveduriforme. Na fase filamentosa os 

resultados obtidos foram semelhantes aos demonstrados por Andreu et al., (2003) que 

obtiveram um intervalo variando de 0,125 a 1 µg/mL e por Li et al., (2000)  com MIC90 

variando  de 0,5 a 1 µg/ml, intervalos de concentração menores foram encontrados por 

outros pesquisadores, como Espinel-Ingroff et al., (2008) que obtiveram intervalo de 

CIM de 0,0078 a 0,5 µg/ml  e Nakai et al., (2003) com CIM variando de  0,06 a 0,25 

µg/ml. As cepas de H. capsulatum na fase leveduriforme apresentaram valores bem 

próximos aos encontrados na fase filamentosa, resultados similares foram observados 

por Kohler et al., (2000) que demonstraram CIM variando de 0,5 a 1 µg/ml, não sendo 

observado diferença estatística (p=0,5237) entre as duas fases. 

Dentre os azólicos testados, o fluconazol foi o que apresentou maiores valores de 

CIM, variando de 3,9 a 62,5 µg/mL para a filamentosa e CIM de 1,95 a 31,25 µg/mL 

para a fase leveduriforme. Os valores encontrados na fase filamentosa foram próximos 

aos valores encontrados por Cordeiro et al. (2011) que obtiveram CIM variando de  

15,625 a 62,5 µg/mL e menores que os encontrados por Andreu et al., (2003) que 

variam de 32 a > 64 µg/mL. Os valores encontrados para a fase leveduriforme também 

foram próximos aos encontrados por Cordeiro et al., (2011) que obtiveram CIM 

variando de 3,9 a 31,25 µg/mL e maiores que os encontrados por Wheat et al., (2006) 

que demonstraram CIM variando de 0,25 a 4 µg/mL. Estudo realizado por Wheat et al., 

2001, demonstrou que o fluconazol é menos ativo que o itraconazol para H. capsulatum 

e induz resistência durante a terapia, o que leva a uma falha do tratamento em alguns 

pacientes. E, quando utilizado na clínica deve-se monitorar o paciente para que se 

observem previamente evidências de recaídas (WHEAT et al., 2001). 

O itraconazol, dentre os triazólicos, é o mais efetivo ante ao H. capsulatum, 

sendo por isso utilizado no tratamento da histoplasmose pulmonar aguda e crônica, bem 

como na terapia de manutenção após o tratamento com anfotericina, devido essa 

elevada eficácia in vitro alguns autores sugerem que seja a droga de escolha para 

manutenção do tratamento em pacientes com AIDS (ANDREU et al., 2003). Os 

resultados encontrados para este antifúngico variaram de 0,002 a 0,5 µg/mL, para a fase 
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filamentosa, e 0,0039 a 0,0312 µg/mL, para a fase leveduriforme, onde foi possível 

observar diferença significativa (p = 0,0353) entre as CIM de ambas as fases. Os 

resultados encontrados para a fase filamentosa foram diferentes dos encontrados por 

Nakai et al., (2003) e Cordeiro et al., (2011) que apresentaram MIC variando de 0,0039 

e 0,0312 µg/mL, dos encontrados por Andreu et al., (2003), que obtiveram CIM de 

0,125 µg/mL para todas as cepas testadas, e dos encontrados por Li et al., (2000) que 

apresentaram CIM variando entre 0,0312 e 0,5 µg/mL. As cepas na fase leveduriforme 

apresentaram resultados semelhantes aos encontrados por Cordeiro et al., (2011) que 

também obtiveram CIM variando de 0,0039 e 0,0312 µg/mL.  

Vale ressaltar que a administração concomitante de azólicos com fármacos 

antirretrovirais deve ser avaliada com cuidado, pois já foi demonstrado que o efavirez 

(inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo) pode diminuir o nível de 

itraconazol no sangue (KOO; HAMILL; ANDRADE, 2007). Em um estudo realizado in 

vivo por Crommentuyn et al., (2004) os autores conseguiram demonstrar que na 

combinação dos IPs lopinavir/ritonavir com o itraconazol, os medicamentos interagem 

por vias farmacocinéticas, o que acaba aumentado nível plasmático do antifúngico, 

tornando possível a diminuição da dosagem de itraconazol sem prejuízos para o 

tratamento, o que pode evitar a toxicidade do paciente resultante dos elevados níveis 

plasmáticos do fármaco.  

As CIM’s encontradas para VRZ variaram de 0,016 a 0,5 µg/mL para a fase 

filamentosa e 0,002 a 0,0625 µg/mL para a fase leveduriforme. Os resultados para a fase 

filamentosa foram menores que os encontrados por Li et al., (2000), que obtiveram CIM 

variando de 0,0625 a 2 µg/mL e próximo ao encontrado por Cordeiro et al., (2011) que 

encontraram CIM variando de 0,0156 a 0,25 µg/mL. Os valores encontrados para a fase 

leveduriforme revelaram-se próximos aos encontrados por Cordeiro et al., (2011) e 

menores que os encontrados por Wheat et al., ( 2006) que encontraram MIC variando de 

0,007 a 0,25 µg/mL.  

Os resultados obtidos para a caspofungina variaram de < 0,0312 a 8 µg/mL para 

a fase filamentosa e de 0,5 a 8 µg/mL para a fase leveduriforme. Os valores de CIM 

encontrados para a fase filamentosa foram menores que os encontrados por Caetano 
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(2010) que observou CIM variando de 0,25 a 8 µg/mL. Os valores de CIM encontrados 

para a fase leveduriforme foram menores que os demonstrado por Kohler et al., (2000) 

que variaram de 8 a 32 µg/mL e maiores  que os encontrado por Caetano (2010) que 

encontrou CIM variando de 0,5 a 2 µg/mL.  

Quando comparados as CIM’s obtidas para os antifúngicos entre a fase 

filamentosa e fase leveduriforme, só foi observada diferença significativa (p=0,0353) 

para as CIM’s do itraconazol, onde os valores apresentaram-se mais elevados na fase 

filamentosa. Divergindo do nosso estudo, uma pesquisa realizada por Nakai et al., em 

2003, também comparou as CIM’s  para AMB, ITR e FLU, de ambas as fases do H. 

capsulatum, e observou que as CIM’s para AMB e para ITR não apresentaram 

diferenças significativas entre as fases, e para FLU foram menores na fase 

leveduriforme. Diante desses resultados pode-se observar que os valores de CIM podem 

variar muito ante a forma filamentosa e leveduriforme do H. capsulatum, pois poucos 

estudos comparando a sensibilidade in vitro das duas fases têm sido realizados 

(ANDREU et al., 2003; NAKAI et al., 2003). A maioria dos autores preferem os testes 

de sensibilidade ante a forma leveduriforme, possivelmente por esta ser a forma 

infectante do microrganismo (CONNOLLY et al., 1999; WHEAT et al., 2006), 

entretanto ainda não existem estudos que definam qual a fase do fungo, em testes in 

vitro, melhor apresentam uma correlação com a resposta terapêutica.  

Em relação ao saquinavir, um fármaco inibidor de protease que é um inibidor 

seletivo e reversível da enzima protease do HIV (ALFONSO; MONZOTE, 2011), foi 

observado quanto ao teste de sensibilidade com o saquinavir que esse foi capaz de inibir 

o H. capsulatum frente a fase filamentosa e a fase leveduriforme, com CIM variando de 

0,122 a 0,977 µg/mL para ambas as fases, apresentando diferença significativa 

(p=0,004) entre as CIM’s de ambas as fases, onde os valores maiores foram encontrados 

para fase filamentosa. Casolari et al., (2004) verificaram em suas pesquisas que o 

saquinavir não demonstrou atividade antifúngica significativa isoladamente frente as 

leveduras C. albicans e C. neoformans. De forma semelhante, Palmeira et al., (2008) 

descreveram o efeito de saquinavir e nelfinavir frente ao fungo demácio Fonsecaea 

pedrosoi, sendo verificado que estes compostos sozinhos não foram capazes de inibir o 

crescimento do fungo. Assim, divergindo dos estudos citados anteriormente, nosso 
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estudo revela que o saquinavir tem potencial antifúngico, in vitro, mesmo quando 

testado isoladamente ante a H. capsulatum. 

O uso do saquinavir na prática clínica vem sendo substituído por inibidores de 

proteases mais novos como o darunavir, devido às reações adversas causadas por sua 

administração, principalmente efeitos gastrintestinais. Por isso, atualmente pesquisas 

vêm sendo desenvolvidas para que essas reações possam ser evitadas ou diminuídas, 

através do melhoramento da formulação do fármaco para aumentar sua 

biodisponibilidade, evitando assim, a necessidade de que o paciente administre doses 

repetidas (CANDUCCI et al., 2011; RAMANA et al., 2012 ). A otimização da 

formulação do saquinavir tem um papel primordial no sentido de melhorar a adesão do 

paciente e diminuir os efeitos adversos. No estudo realizado por Ramana et al., em 

2012,  foi testado a encapsulação do saquinavir com lipossomas, os resultados 

mostraram-se promissores, oferecendo diversas vantagens, como uma melhor 

estabilidade do fármaco, baixa citotoxicidade e diminuição da frequência da 

administração do medicamento, vantagens que irão diminuir os efeitos colaterais, sendo 

isso importante na utilização de qualquer medicamento. Assim, pesquisas que busquem 

estratégias que possam reduzir a toxicidade do saquinavir devem prosseguir devido a 

possibilidade de se aumentar a tolerabilidade do fármaco após sua administração e pela 

possibilidade da utilização de um medicamento mais eficaz (CANDUCCI et al., 2011). 

No presente estudo, quanto à associação do saquinavir com os antifúngicos in 

vitro, todas as associações funcionaram, entretanto somente na associação com 

itraconazol foi observada uma interação sinérgica, sendo evidenciada pelo aumento da 

atividade antifúngica desses medicamentos, o que proporcionou uma diminuição 

considerável de valores de CIM obtidos frente a H. capsulatum em ambas as fases. 

Todas as outras combinações, SQV e AMB, SQV e FLU, SQV e VRZ e SQV e CAS, 

mostraram-se indiferente. Dentre os azólicos, o mais efetivo ante ao H. capsulatum é o 

itraconazol, por ter como alvo principal não só a enzima 14 – α- demetilase, mas 

também a 3-cetosterol redutase, ambas participam na biossíntese do ergosterol 

(ANDREU et al., 2003). O que pode sugerir que na interação do SQV com o ITR, o 

ITR possa estar agindo na enzima 3-cetosterol redutase. 
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 A combinação de inibidores de protease com antifúngicos também foi testada 

por outros autores, como o estudo realizado por Palmeira et al., (2008) o qual 

demonstrou que a combinação de doses sub-inibitórias de nelfinavir  e do poliênico 

anfotericina B apresenta interação sinérgica, in vitro, frente ao F. pedrosoi, 

aumentando a atividade destes medicamentos e reduzindo consideravelmente os 

valores de CIM. Resultados comparáveis foram obtidos por Casolari et al., (2004) onde 

a combinação do saquinavir com o azólico fluconazol apresentou sinergismo frente a 

C. albicans e C. neoformans. A vantagem do efeito sinérgico entre antirretrovirais e 

antifúngicos é que essa combinação pode atenuar a resistência a drogas, além de 

permitir a diminuição da dosagem destes fármacos e consequentemente diminuir os 

efeitos tóxicos causados pelas mesmas, principalmente, em casos de terapias a longo 

prazo. 

A atividade in vitro do saquinavir, isolado ou associado com outros 

medicamentos, vem sendo testada frente a diversos patógenos, como parasitas e fungos, 

como citado anteriormente (PALMEIRA et al., 2008; NSANZABANA; ROSENTHAL, 

2011). Estudo realizado por He et al., em 2008, que testou o sinergismo dos IPs com a 

cloroquina, uma droga utilizada no tratamento convencional da malária, concluiu que os 

IPs testados foram capazes de aumentar  a ação antimalárica da cloroquina, o 

sinergismo entre essas drogas pode evitar as reinfecções de forma mais eficaz que os 

antimaláricos isoladamente. O saquinavir isolado e em associação com o imatinib, 

medicamento utilizado no tratamento de alguns tipos cânceres, também já foi testada 

frente a células cancerígenas, linhagens de neuroblastoma e de leucemia mielóide 

crônica, onde o saquinavir isoladamente mostrou-se ativo frente a essas células, e 

quando associado com o imatinib causou um aumento significativo de sua atividade, 

sugerindo uma vantagem potencial no tratamento dessas patologias (TIMEUS et al., 

2006; TIMEUS et al., 2012). A busca por fármacos já comercializados para outras 

patologias que não a sua indicação inicial surge da necessidade de se buscar novas 

opções terapêuticas e/ou por medicamentos que possam ser adjuvantes no tratamento 

dessas doenças (NSANZABANA; ROSENTHAL, 2011).  

Diversos trabalhos abordando o sinergismo, in vitro, entre antifúngicos clássicos 

e drogas não antifúngicas frente a diversas espécies de fungos vêm sendo descritos na 
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literatura. Um estudo realizado por Kobayashi et al., em 2011, demostrou o sinergismo 

do itraconazol com a lactoferrina, frente a cepas de C. albicans, o que aumentou a 

atividade antifúngica do itraconazol, sugerindo que o ITR pode agir em conjunto com a 

lactoferrina endógena, aumentando a eficácia clínica do antifúngico ante a C. albicans. 

Venturine et al., em 2011, testou a combinação dos antifúngicos AMB, ITR e VRZ com 

diversas drogas não antifúngicas, dentre elas azitromicina, ciprofloxacina, fluvastatina, 

ibuprofeno, metronidazol e também a associação da rifampicina com a AMB, frente a 

espécies de Fusarium,  nenhuma das drogas não antifúngicas inibiram o fungo quando 

testadas isoladas, e quando combinadas com os antifúngicos todas as combinações com 

a AMB foram sinérgicas e a que apresentou um melhor efeito sinérgico foi a com o 

ibuprofeno, as combinações do VRZ com a ciprofloxacina e com o metronidazol 

também demonstraram sinergismo para a maioria das cepas, entretanto todas as 

combinações com o ITR se mostraram indiferentes. Os resultados evidenciam que a 

combinação de drogas não antifúngicas com agentes antifúngicos demonstram-se 

promissores, sendo necessárias pesquisas adicionais para investigar os mecanismos de 

ação dessas interações (VENTURINE et al., 2011). 

Assim, nosso estudo revela que o saquinavir tem potencial antifúngico, in vitro, 

mesmo quando testado isoladamente ante a H. capsulatum. E os resultados obtidos com 

a combinação de saquinavir e itraconazol frente a H. capsulatum corroboram com os 

dados descritos na literatura, em que os inibidores de protease ritonavir/lopinavir podem 

agir como adjuvante terapêutico in vivo, incrementando o efeito inibitório sobre o 

crescimento fúngico, sendo capaz de diminuir os valores de CIM de drogas 

antifúngicas. A combinação entre drogas antifúngicas também vem sendo descrita na 

literatura, a fim de melhorar a resposta terapêutica com base no sinergismo, com a 

utilização de doses mais baixas dos medicamentos, reduzindo-se assim os efeitos 

adversos (BIANCALANA et al., 2011). Pesquisas já comprovaram o sinergismo do 

itraconazol com drogas antifúngicas ante a outras espécies de fungos, como a realizada 

por Gómez-López et al., (2002) que verificaram que a combinação do ITR com a 

terbinafina possui um efeito sinérgico ante a espécies de zigomicetos. 

Quanto ao mecanismo de ação, no estudo realizado por Palmeira et al., 2008, foi 

investigado o efeito dos IPs saquinavir, nelfinavir, indinavir e ritonavir na estrutura nas 
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células fúngicas do F. pedrosoi sendo os resultados analisados por microscopia 

eletrônica e foi verificado que as células tratadas com nelfinavir e saquinavir 

apresentaram alterações morfológicas nas células, como desordens na parede celular, 

presença de grandes e irregulares vacúolos citoplasmáticos e ruptura da parede celular, 

o que culmina na morte da célula, já os IPs ritonavir e o indinavir também induziram 

algumas dessas alterações, porém em uma proporção menor quando comparados com o 

nelfinavir e o saquinavir. Sugerindo o possível mecanismo de ação do saquinavir frente 

a  Histoplasma capsulatum. 

Diante do exposto, os dados demonstram um amplo espectro de ação do 

saquinavir, isolado e em combinação com outras drogas, sendo eles eficazes contra 

diversos microrganismos, como os fungos Fonsecaea pedrosoi, Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans, os parasitas Plasmodium falciparum, Leishmania spp e, 

ineditamente, H. capsulatum. Estudos adicionais para identificar o mecanismo de ação 

do saquinavir frente ao H. capsulatum, e sua interação com o itraconazol são 

necessários para que se venha a ter medicamentos que possam agir como coadjuvantes 

no tratamento da histoplasmose. 



 

 

63 

 

8. CONCLUSÕES  

1. O saquinavir inibiu o crescimento in vitro do H. capsulatum na fase filamentosa e na 

fase leveduriforme. 

2. A associação do saquinavir com os antifúngicos anfotericina B, voriconazol, 

fluconazol e caspofungina não apresentaram um efeito sinérgico.  

3. A associação do saquinavir com o itraconazol demonstrou sinergismo para todas as 

cepas testadas na fase filamentosa e na fase leveduriforme. 
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ANEXO I 

CORANTE, MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES. 

 

1. CORANTES  

1.1 Lactofenol azul-algodão  

Objetivo  

Líquido de montagem utilizado entre lâmina-lamínula para analisar a micromorfologia 

das colônias fúngicas.  

Composição  

Ácido lático                    20 g  

Fenol                               20 g  

Glicerina                         20 g  

Azul-algodão                  0,05 g  

Água destilada                20 mL  

Modo de preparo  

1) Fundir os cristais de fenol e juntar com as demais componentes;  

2) Aguardar 24 horas e filtrar com o auxílio de papel-filtro;  

3) Acondicionar em um frasco âmbar com conta-gotas;  

4) Colocar de uma a duas gotas do corante colocando 2 gotas sobre uma lâmina de 

microscopia limpa, depositar, em seguida, um pequeno fragmento da colônia fúngica a 
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ser analisado, sobre o líquido e homogeneizar . Cobrir com uma lamínula e observar ao 

microscópio óptico na objetiva de 40x.  

2. SOLUÇÕES  

2.1 Solução salina  

Objetivo  

Utilizar para o preparo de inóculo fúngico.  

Composição  

Cloreto de sódio        0,9 g  

Água destilada           100 mL  

Modo de preparo  

1) Adicionar o cloreto de sódio a água destilada, homogeneizando até sua completa 

dissolução;  

2) Autoclavar por 15 minutos, a 121°C;  

3) Estocar a 4°C.  

2.2 MOPS (ácido 2-[N-morfolino] propanosulfônico)  

Objetivo  

Usado para o ajustar o pH de soluções, em especial o meio RPMI 1640.  

Composição 

MOPS                     6,9 g  

Água destilada        200 mL  
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Modo de preparo  

1) Dissolver o MOPS em água destilada autoclavada;  

2) Armazenar a 4°C em garrafa envolvida com papel alumínio.  

 2.3 DMSO (dimetil sufóxido)  

Objetivo  

Usado preparar soluções de algumas drogas antifúngicas.  

Composição  

DMSO            50 mL  

Modo de preparo  

1) Autoclavar por 15 minutos, a 121°C;  

2) Estocar a 4°C.  

3. MEIOS DE CULTURA  

 3.1 Ágar Batata  

Objetivo  

Utilizado para realizar repiques e estoque de cepas fúngicas.  

Composição  

Infusão de batatas         500 mL  

Dextrose                        10 g  

Ágar bacteriológico      15 g  

Água destilada              1000 mL  
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Modo de preparo  

1) Cozinhar 250 g de batata-inglesa (Solanum tuberosum) descascadas em 500 mL de 

água, por 1h;  

2) Filtrar o cozido de batatas através de gaze;  

3) Restituir o volume inicial de água (500 mL) e acrescentar 500 mL de água destilada;  

4) Adicionar o ágar e a dextrose, até a dissolução completa;   

5) Autoclavar o meio por 15 minutos a 121°C e distribuir, alíquotas de 4 mL, em tubos 

de ensaio;  

6) Esperar solidificar, na posição inclinada, de modo a obter uma superfície de 

aproximadamente 6 cm.  

 3.2 Ágar BHI (Brain Heart Infusion)  

Objetivo  

Usado para isolamento primário de fungos que precisam de meio enriquecido para seu 

crescimento, principalmente de fungos dimórficos.  

Composição  

Cérebro-coração, infusão de sólidos          8,0 g  

Hidrolisado péptico de tecido animal        5,0 g  

Hidrolisado pancreático de caseína           16,0 g  

Cloreto de sódio                                         5,0 g  

Glucose                                                      2,0 g  

Fosfato dissódico de hidrogênio                2,5 g  
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Ágar                                                           13,5 g  

Água destilada q.s.p                                   1000 mL  

Modo de preparo  

1) Preparar conforme indicação do fabricante, dissolvendo os componentes em água 

destilada;  

2) Autoclavar o meio por 15 minutos a 121°C e distribuir, alíquotas de 4 mL, em tubos 

de ensaio;  

3) Deixar solidificar, na posição inclinada, de modo a obter uma superfície de 

aproximadamente 6 cm.  

3.3 Ágar Sabouraud a 2%  

Objetivo  

É o principal meio de cultura usado na Micologia. Utilizado para o cultivo primário de 

fungos no geral (leveduras, filamentosos a alguns dimórficos).   

Composição  

Peptona                           10 g  

Dextrose                          20 g  

Ágar bacteriológico        20 g  

Água destilada                1000 mL  

 Modo de preparo  

1) Dissolver ágar, peptona e dextrose em água destilada, aquecendo em banho-maria;  

2) Autoclavar por 15 minutos, a 121°C;  
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3) Distribuir alíquotas de 4 mL em tubos de ensaio, deixar solidificar, na posição 

inclinada, de modo a obter uma superfície de 6 cm.   

 3.4 Ágar Sabouraud a 2% ou Ágar BHI com Sangue  

Objetivo  

Utilizados, especialmente, para a reversão de fungos dimórficos.  

Composição  

Ágar Sabouraud a 2% ou ágar BHI         50 mL  

Sangue de carneiro desfibrinado             5 mL  

Modo de preparo  

1) Preparar 50 mL de ágar Sabouraud a 2%  ou ágar BHI, autoclavar e deixar resfriar, 

até atingir a temperatura de 48°C;  

2) Adicionar o sangue, homogeneizar e distribuir alíquotas de 4 mL em tubos de ensaio;  

3) Deixar solidificar, na posição inclinada, de modo a obter uma superfície de 6 cm.  

 3.5 RPMI 1640  

Objetivo  

Meio de cultura padronizado pelo CLSI, para execução de testes de sensibilidade a 

antifúngicos, através da técnica de microdiluição ou macrodiluição em caldo .  

Composição  

RPMI 1640 (com glutamina e sem bicarbonato de sódio)     10,5 g  

Água destilada                                                                        1000 mL  

Modo de preparo  
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1) Dissolver o meio em água destilada;  

2) Ajustar o pH final para 7,0 (com solução de MOPS);  

3) Completar o volume com água destilada e esterilizar o meio por filtração em 

membrana de 0,22 μm de poro, utilizando pressão positiva;  

4) Manter sob refrigeração até o momento do uso. 
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Abstract 

Recent studies have shown that drugs not routinely used to treat fungal infections have 

significant antifungal activity, such as antiretroviral drugs of the protease inhibitor class. 

This study investigated the in vitro susceptibility of H. capsulatum var. capsulatum 

against saquinavir and its association with the antifungal agent itraconazole. The 

susceptibility test was performed according to CSLI guidelines. All strains were 

inhibited by the protease inhibitor saquinavir, with MIC ranging from 0.122 to 0.977 µg 

/ mL for both phases: filamentous (n=30) and yeast (n=10). In relation to the antifungal 

itraconazole, the MIC values ranged from 0.0019 to 0.5 µg / mL and from 0.0078 to 

0.0312 µg / mL for the filamentous and yeast phase, respectively. The combination of 

saquinavir with itraconazole was synergistic against H. capsulatum, with a decrease 

(p<0.5) in MICs of both drugs for filamentous and yeast phases. These data show the 

potential of saquinavir as a target for in vivo studies of its antifungal activity against the 

dimorphic fungus H. capsulatum.  

 

Introduction 

 Histoplasmosis is a systemic infection caused by the dimorphic fungus 

Histoplasma capsulatum. It is associated mainly with immunosuppression, especially in 

HIV patients (Andreu, et al., 2003; Daher, et al., 2007). This disease is characterized by 

a broad spectrum of clinical manifestations ranging from asymptomatic to disseminated 

form (Seguro and Silveira, 2008). Histoplasmosis is widely distributed in the Americas 
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(Ferreira and Borges, 2009). In Brazil, the number of cases has been increasing in 

several regions. About 30 outbreaks have been recorded in the country, involving the 

states of Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Bahia 

and Amazonas along with the Federal District (Unis et al., 2004). In Ceará state, a 

recent study reported 254 histoplasmosis cases in patients with HIV in the period from 

2006 to 2010, showing the disease’s high prevalence in this region (Brilhante et al., 

2012).   

 Treatment of histoplasmosis depends on the severity of infection, the clinical 

manifestations and individual risk factors. The therapy indicated for mild to moderate 

cases is administration of azoles such as itraconazole. The use of anfotericin B is limited 

to severe cases because of its high toxicity. Due to the increase in the number of 

histoplasmosis cases in recent years, particularly among HIV patients, associated with 

the occurrence of refractory infections and repetition, there is a need to find new 

therapeutic approaches to control this mycosis (Wheat et al., 2007; Cordeiro et al., 

2011). Some studies have shown that certain drugs not routinely used to treat fungal 

infections nevertheless have significant antifungal activity (Alfreta and Verweij, 2003). 

Among these are the antiretroviral drugs, which have demonstrated the ability to 

interfere in the viability and virulence of fungal cells. The protease inhibitors indinavir 

and ritonavir have shown inhibitory effects in vitro and in vivo against Candida 

albicans. Furthermore, these drugs were able to inhibit a virulence enzyme, known as 

aspartyl-proteinase, which has an important role in adhesion of C. albicans to the host 

tissues (Cassone et al., 1999). Indinavir also has shown activity against the fungus 

Cryptococcus neoformans, reducing its virulence and making it more susceptible to 

being killed by natural effector cells of the immune system (Pericolini et al., 2006).  
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 This study aimed to evaluate the in vitro susceptibility of H. capsulatum var. 

capsulatum to the antiretroviral drug saquinavir as well as its association with the azole 

antifungal itraconazole.  

Materials and Methods 

Microorganisms 

 We used 30 clinical strains of H. capsulatum in the filamentous phase and 10 

strains in the yeast phase, isolated from patients in the Northeast and Southeast regions 

of Brazil. The samples came from the mycology collection of the Specialized Medical 

Mycology Center, Federal University of Ceará, and were handled in a biosafety level 3 

cabin.  

Antifungal agents 

 A stock solution of the antiretroviral drug saquinavir and the antifungal 

itraconazole (Janssen Pharmaceutica, Belgium) were prepared in dimethyl sulfoxide 

(DMSO). These solutions were stored at -20 °C until use. Serial dilutions of each 

antimicrobial agent were prepared in RPMI 1640 medium (Sigma), L-glutamine without 

sodium bicarbonate and buffered to pH 7.0 with 0.165 M MOPS.  

Preparation of fungal inoculum  

To prepare the inoculum, fungal suspensions were prepared in saline from stock 

cultures after seven days of incubation, maintained on BHI (brain heart infusion) agar 

and incubated at 28 °C for the filamentous phase. The cultures were maintained on BHI 

agar supplemented with sheep blood at 10% and incubated at 35 °C to the yeast phase. 

The inoculum was adjusted to 90-95% by transmittance spectrophotometry at a 
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wavelength of 530 nm. After reading, the suspensions were diluted 1:10 in RPMI 1640 

medium to obtain an inoculum of approximately 0.5 to 2.5 x103 x104 CFU/ml (Brilhante 

et al., 2010). 

 

Susceptibility test 

The in vitro antifungal activity was determined by the broth microdilution 

method in accordance with the protocol described in document M27-A3 and 

standardized by the Clinical Laboratory Standards Institute - CLSI (NCCLS, 2008). 

Initially, the minimum inhibitory concentration (MIC) was determined for each drug. 

Subsequently, the MIC values were used as the highest concentration to prepare drugs 

in combination. The concentration ranges of the drugs alone were: saquinavir (0.0038 to 

1.95 µg / ml) and itraconazole (0.0009 to 0.5 µg / ml). The concentration ranges of the 

drugs in combination were: saquinavir (0.0304 to 15.6 µg / ml) and itraconazole (0.0072 

to 4 µg/ml). The results were determined by visual readings after seven and four days of 

incubation at 35 °C for strains in the yeast and filamentous phase, respectively. The 

MICs were taken as the lowest concentration of drug able to inhibit 80% of the fungal 

growth for saquinavir and itraconazole drugs as well as for the combinations (Brilhante 

et al., 2010).  

 

Results 

The protease inhibitor saquinavir was capable of inhibiting the strains of H. 

capsulatum, which had MIC values ranging from 0.122 to 0.977 µg/ml for both 

filamentous and yeast phase (Table 1). Concerning the antifungal itraconazole, there 
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was a significant difference between the MICs of the two phases, with the MIC of the 

filamentous phase being higher (p = 0.0353) (Table 1).  

Furthermore, we screened the combination of saquinavir with itraconazole to test 

for synergism between these drugs. There was a significant reduction in the MIC of the 

two drugs in combination with the use of saquinavir (p = 0.0000) as the use of 

itraconazole (p = 0.0000) for filamentous and yeast phase. In addition, there was 

synergism with the saquinavir and itraconazole combinations (Table 2).  

 

Discussion  

 In recent years, studies have shown that HIV patients, depending on adherence 

to antiretroviral treatment and the evolution of immune status, have substantially longer 

life expectancy. Also, the more effective therapy administered lowers the incidence of 

opportunistic infections, including histoplasmosis. Moreover, it has been observed that 

the protease inhibitors can have beneficial effects on some fungal infections, not only by 

modulating the immune system of the susceptible host, but by exercising action directly 

against the pathogen (Nobre et al., 2003).  

 It has also been observed from in vivo studies that protease inhibitors reduce the 

pathogenicity and growth of C. albicans, which is believed to be due to the fact these 

drugs act directly on the production of the enzyme aspartyl-proteinases secreted by this 

organism in the processes of invasion and colonization of host tissues (Cassone et al., 

2002; Nalgilk et al., 2003.) More recently, Sidrim et al. (2012) evaluated the effect of 

the protease inhibitors saquinavir, darunavir, ritonavir and indinavir on growth 

inhibition of C. neoformans and observed that these inhibitors did not reduce fungal 
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growth in vitro. Although there are some studies of the action of protease inhibitors 

against fungi, no reports for H. capsulatum have been published so far.  

 In the present study, we observed that the protease inhibitors saquinavir alone 

showed inhibition against the yeast and filamentous phases of H. capsulatum, while this 

drug interacted synergistically in combination with itraconazole, as evidenced by the 

increased activity of the antifungal drug in vitro, reflected in the considerable decrease 

of the MIC values obtained against H. capsulatum in the filamentous and yeast phase.  

Casolare et al. (2004) found that saquinavir did not show significant antifungal 

activity singly against the yeast forms of C. albicans and Cryptococcus neoformans. 

However, when combined with the azole drug fluconazole, it was found to inhibit the 

growth of these fungal species, indicating the occurrence of synergism between the 

drugs. Similarly, Palmeira et al. (2008) described the effect of nelfinavir and saquinavir 

against the dematious fungus Fonsecaea pedrosoi and confirmed that these compounds 

alone were unable to inhibit the growth of the fungus. However, inhibition did occur 

when sub-inhibitory doses of protease inhibitors were combined with amphotericin B, 

considerably reducing the MIC values.  

Our data, in vitro, have demonstrated an unprecedented synergistic effect 

between saquinavir and itraconazole against of the dimorphic fungus H. capsulatum. 

This effect of saquinavir against H. capsulatum is relevant, considering that 

Crommentuyn et al. (2004) showed, in vivo, that the combination of antiretroviral 

lopinavir/ritonavir and itraconazole interact through pharmacokinetic pathways at the 

level of metabolism, which increases the plasma level of the antifungal agent, thus 

making it possible to decrease the dosage of itraconazole without impairing the 
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treatment. Therefore, the results of this study suggest that this pharmacokinetic effect 

also occurs in the combination of the antiretroviral saquinavir and itraconazole.  

Thus, we can conclude that saquinavir, alone and in combination with 

itraconazole, has great potential as a target for studies of antifungal activity in vivo to 

treat histoplasmosis.  
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Table 1: MICs of saquinavir and of itraconazole against strains of H. capsulatum var. 

capsulatum in yeast-like and mycelial forms. 

Drugs MIC (µg/mL) 
Strains (n) 

yeast (10)    mycelial (30) 

Saquinavir  0.122 3 2 

 0.244 1 7 

 0.488 4 14 

 0.977 2 7 

Itraconazole 0.0019  - 2 

 0.0039  - 1 

 0.0078 3 3 

 0.0156 5 5 

 0.0312 2 13 

 0.0625  - 3 

 0.125  - 1 

  0.5  - 1 
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Table 2: MICs of the combination of saquinavir and itraconazole against strains of H. 

capsulatum var. capsulatum in yeast-like and mycelial forms. 

Strains MIC (µg/mL) CIM (µg/mL)  

 Isolated drugs Combined drugs 

Mycelial form SAQ ITR SAQ ITR 

CEMM 05-2-038 0.24 0.0156 <0.00047 <0.00003 

CEMM 03-6-059 0.49 0.0625 0.00095 0.00012 

CEMM 05-1-070 0.49 0.0156 <0.00095 <0.00003 

CEMM 05-1-099 0.49 0.002 <0.00095 <0.000003 

CEMM 03-3-026 0.12 0.0039 0.00047 0.00015 

CEMM 05-2-074 0.24 0.0312 0.0019 0.00024 

CEMM 03-2-090 0.24 0.0312 0.0076 0.00097 

CEMM 05-1-096 0.24 0.0312 0.00047 0.00006 

CEMM 05-2-021 0.24 0.0078 <0.00047 <0.00001 

CEMM 05-2-035 0.49 0.0078 < 0.00095 <0.00001 

CEMM 05-2-037 0.24 0.002 <0.00047 <0.000003 

CEMM 05-3-025 0.98 0.0156 0.0038 0.00006 

CEMM 05-3-045 0.98 0.0312 0.0152 0.00048 

CEMM 05-3-019 0.98 0.0625 < 0.0019 <0.00012 

CEMM 05-3-043 0.49 0.0312 0.0076 0.00048 

CEMM 05-3-014 0.12 0.0312 0.00095 0.00024 

CEMM 05-3-015 0.49 0.0312 0.00095 0.00006 

CEMM 05-3-042 0.98 0.125 0.0019 0.00024 

CEMM 05-3-040 0.49 0.0156 <0.00095 <0.00003 

CEMM 05-1-073 0.49 0.0312 <0.00095 <0.00006 

Yeast-like form         

CEMM 05-1-070 0.49 0.0156 0.0305 0.000975 

CEMM 05-2-034 0.12 0.0312 0.0076 0.00195 

CEMM 03-3-055 0.98 0.0312 0.0305 0.00097 

CEMM 03-6-059 0.49 0.0156 0.061 0.00195 

CEMM 05-2-053 0.49 0.0156 0.0305 0.00097 

CEMM 05-1-097 0.49 0.0156 0.0152 0.00048 

CEMM 03-2-090 0.49 0.0156 0.061 0.00195 

CEMM 03-3-035 0.49 0.0156 0.061 0.00195 

CEMM 05-2-035 0.49 0.0156 0.0305 0.0097 

CEMM 05-4-015 0.49 0.0156 0.0152 0.00048 

 

 


