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“A persistência é o caminho do êxito.” 
 

                                                                                                                            Charles Chaplin 



 

RESUMO 

Candida albicans resistentes a derivados azólicos tem sido descritos na prática clínica 

humana e em cepas de origem veterinária. O presente estudo teve como objetivo reabordar a 

identificação laboratorial de isolados veterinários de C. albicans resistentes a derivados 

azólicos, propondo combinação de métodos fenotípicos para distinguir as espécies crípticas C. 

albicans e Candida dubliniensis. Ademais, almejou-se investigar os mecanismos de 

resistência das cepas estudadas. Para tanto, trinta e sete cepas veterinárias de C. albicans 

resistentes a derivados azólicos e três cepas humanas de C. dubliniensis foram submetidas à 

identificação fenotípica por prova do tubo germinativo, microcultivo em ágar cornmeal, 

semeadura em ágar cromogênico, semeadura em ágar semente de girassol, prova de 

opacificação em ágar Tween 80™ e reação em cadeia da polimerase (PCR). Para estudos de 

resistência, cepas de C. albicans foram estudadas com testes de efluxo de rodamina 6G (n = 

11), determinação do conteúdo de ergosterol (n = 6) e testes de expressão dos genes CDR1, 

CDR2, MDR1 e ERG11 (n = 30). As cepas estudadas apresentaram prova do tubo germinativo 

positiva e produção de clamidoconídios em ágar cornmeal.  Trinta e cinco cepas (35/37) 

apresentaram coloração verde em ágar cromogênico. Em ágar semente de girassol, 36 cepas 

(36/37) apresentaram padrão de colônia lisa, e no ágar Tween 80™, 34 (34/37) apresentaram 

opacificação em menos de 5 dias. Todas as cepas testadas apresentaram produto específico na 

PCR, sendo confirmadas como C. albicans. As cepas de C. dubliniensis apresentaram 

colônias de coloração verde no ChromoAgar Candida™, aspecto rugoso no ágar girassol, não 

opacificaram o meio em ágar Tween 80™ em até 12 dias e não apresentaram produto 

específico na PCR. Nos estudos de resistência, as cepas resistentes aos azólicos apresentaram 

valores de diferença de UFR maiores que os isolados sensíveis nos estudos com rodamina 6G, 

demonstrando assim maior atividade de bombas de efluxo. Não houve diferença significativa 

no conteúdo de ergosterol. Foi verificado que 73,3% (22/30) dos isolados apresentaram 

superexpressão de um ou mais genes, sendo 40,9%, 18,2%, 59,1% e 54,5% superexpressão de 

CDR1, CDR2, MDR1 e ERG11, respectivamente. Nenhum isolado superexpressou os quatro 

genes simultaneamente. Por fim, conclui-se que a combinação de técnicas fenotípicas leva à 

distinção confiável entre C. albicans e C. dubliniensis, reservando as técnicas moleculares 

para contextos mais específicos. O padrão de resistência a derivados azólicos apresentado 

pelas cepas estudadas é multifatorial, incluindo, no mínimo, atividade elevada de bombas de 

efluxo e a superexpressão gênica.  

Palavras-chave: Candida albicans, Candida dubliniensis, identificação, resistência 



 

ABSTRACT 

Azole-resistant Candida albicans have been described in human clinical practice and in 

strains of veterinary origin. The objective of this study was to reevaluate laboratory 

identification of azole-resistant C. albicans from veterinary isolates, proposing a combination 

of phenotypic methods for the reliable identification of the species. In addition, this study 

aimed to investigate the resistance mechanisms of the strains. Thirty-seven veterinary strains 

of azole-resistant C. albicans and three human strains of C. dubliniensis were submitted to 

phenotypic identification by germ tube test, micromorphological analysis on cornmeal agar, 

growth on chromogenic agar, growth on sunflower seed agar, opacification test on Tween 

80™ agar and PCR. For  study of resistance mechanisms, C. albicans strains were evaluated 

for efflux of 6G rhodamine (n=11), determination of ergosterol content (n=6) and expression 

of CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11 genes (n=30). All studied strains presented positive germ 

tube test and production of chlamydoconidia on cornmeal agar. Thirty five strains (35/37) 

showed green colonies on chromogenic agar. On sunflower seed agar, 36 strains (36/37) 

presented a smooth colony pattern, and on Tween 80™ agar, 34 (34/37) had opacification in 

less than 5 days. All strains tested showed specific product on PCR, which confirmed their 

identity as C. albicans. C. dubliniensis strains showed green colonies on ChromoAgar 

Candida™, a rough appearance on sunflower agar, did not form opacification zone on Tween 

80™ agar, after up to 12 days, and did not present specific products in PCR. In resistance 

studies, azole resistant strains showed higher relative fluorescence unit difference values than 

sensitive isolates in efflux of 6G rhodamine tests, thus demonstrating increased activity of 

efflux pumps. There was no significant difference in ergosterol content. It was verified that 

73.3% (22/30) of the isolates presented overexpression of one or more genes, of which 40.9%, 

18.2%, 59.1% and 54.5% strains overexpressed CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11, 

respectively. No isolate overexpressed simultaneously the four genes. Finally, we conclude 

that the combination of phenotypic techniques leads to reliable differentiation of C. albicans 

and C. dubliniensis, reserving molecular techniques for more specific contexts. Resistance 

mechanisms to azole derivatives of the studied strains is multifactorial, including, at a 

minimum, the enhanced activity of  efflux pump activity and the gene overexpression. 

Keywords: Candida albicans, Candida dubliniensis, identification, resistance 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 O gênero Candida comporta os mais importantes representantes fúngicos da 

microbiota de homens e animais. Essas leveduras colonizam diferentes sítios anatômicos 

como sistema digestório, mucosas genitais e superfície cutânea, coexistindo em equilíbrio 

tênue com seu hospedeiro. Essa condição pode ser modificada em certas situações como 

alterações imunológicas locais ou sistêmicas, propiciando o surgimento de infecções causadas 

por essas leveduras, desde afecções leves a formas graves que ameaçam a vida.  

 Embora a espécie Candida albicans ainda figure como a mais importante do ponto de 

vista clínico e epidemiológico, outros representantes do gênero tem ganhado destaque nos 

últimos anos. Candida tropicalis, representantes do complexo Candida parapsilosis, Candida 

krusei, Candida glabrata e Candida dubliniensis são também descritas como agentes 

patogênicos. C. dubliniensis apresenta comportamento peculiar de partilhar diversas 

características fenotípicas com C. albicans, podendo levar à identificação equivocada. Além 

disso, desenvolve fenótipos de resistência com maior frequência que C. albicans. 

 Nos últimos anos, relatos de infecções por cepas de Candida resistentes a antifúngicos 

têm preocupado bastante os serviços de saúde. Some-se a isso o surgimento de isolados 

veterinários de C. albicans resistentes a derivados azólicos, mesmo sem uso prévio destas 

drogas. O conhecimento sobre a resistência em cepas animais ainda está em construção e 

merece destaque pela potencial resistência cruzada entre cepas humanas e veterinárias. 

 Nesse contexto, estudamos cepas de C. albicans de origem veterinária resistentes a 

derivados azólicos, objetivando reabordar técnicas de identificação laboratorial e traçar 

estratégias para diferenciação entre as espécies crípticas C. albicans e C. dubliniensis. Em 

análise subsequente, investigamos os fenótipos de resistência, no intuito de determinar 

mecanismos moleculares envolvidos nos mesmos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Gênero Candida  

Leveduras do gênero Candida constituem parte da microbiota de homens e animais, 

colonizando sítios anatômicos como cavidade oral, mucosa vaginal e trato intestinal. Estima-

se que aproximadamente 75% da população mundial seja colonizada com alguma espécie de 

Candida em sua cavidade oral. Na maioria dos indivíduos, essas leveduras permanecem como 

comensal a vida inteira sem representar risco à saúde. Em certas situações, entretanto, podem 

causar infecções com amplo espectro de apresentações, desde afecções cutâneas superficiais a 

quadros graves e disseminados que podem levar o paciente ao óbito (VALE-SILVA et al., 

2012). Como também parte da microbiota animal, esse gênero está presente em superfícies 

cutaneomucosas de diversas espécies como cães, gatos, caprinos, ovinos e aves. Também no 

contexto veterinário, essas espécies são potenciais patógenos, na dependência de condições 

que favoreçam a infecção (CASTELO-BRANCO et al., 2013). 

Os representantes deste gênero correspondem aos principais patógenos fúngicos 

conhecidos, perfazendo a 4ª causa de infecção de corrente sanguínea de origem nosocomial 

(VALE-SILVA et al., 2012). Em nossas experiências laborais, percebemos que, em alguns 

hospitais locais, essa posição é ainda mais preocupante, figurando essas leveduras entre os 

três principais patógenos de infecções relacionadas à assistência à saúde em vários sítios 

anatômicos. Esses dados refletem a importância da realização de estudos nesta área como 

ferramenta de enfrentamento deste importante problema de saúde. 

A ocorrência de infecções fúngicas aumentou nas últimas décadas. Esse incremento se 

deve, entre outros fatores, à emergência do vírus da imunodeficiência humana - HIV - na 

década de 80, o que acarretou o surgimento de ampla população suscetível àquele tipo de 

patologia, muitas vezes cursando como infecção oportunista. O desenvolvimento da terapia 

antirretroviral ampla e eficaz tem garantido maior sobrevida para os pacientes infectados por 

HIV. De forma análoga, o aprimoramento de técnicas diagnósticas para condições neoplásicas 

e o desenvolvimento de potente arsenal terapêutico para esses pacientes garantem maior 

sobrevida a esses indivíduos. Essas situações permitem que pacientes mais susceptíveis a 

infecções fúngicas tenham maior probabilidade de desenvolver tais infecções, aumentando o 

número de casos de micoses de diferentes formas de apresentação (KO; CASADEVALL; 

PERFECT, 2015). 
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Os fatores associados ao surgimento de infecções em humanos e outros animais 

podem estar relacionados ao hospedeiro ou ao potencial patógeno. Nos casos de infeção em 

humanos, as alterações relacionadas ao paciente incluem alterações da imunidade celular, 

portadores de diabetes mellitus descompensado, uso de antibioticoterapia ampla e prolongada, 

extremos de idade, uso de dispositivos invasivos, dano de mucosa intestinal, internações 

prolongadas, corticoterapia, neoplasias malignas, transplantes, doenças autoimunes 

(GIACOMAZZI et al., 2016). Questões ligadas ao micro-organismo são importantes fatores 

para patogenicidade como a atividade de moléculas que contribuem para adesão e invasão, 

presença de enzimas hidrolíticas que propiciam a invasividade, habilidade em realizar a 

conversão entre blastoconídios e formas filamentosas, capacidade de formar biofilmes, entre 

outros.  Vale lembrar que a mera ocorrência desses fatores não garante o processo infeccioso. 

A instalação de infecção por Candida  sp. depende do desequilíbrio na relação parasito-

hospedeiro, propiciando microambiente para a reprodução e invasão do microrganismo. Deve 

haver a interseção, o encontro, o oportunismo para que o processo infeccioso se deflagre (KO; 

CASADEVALL; PERFECT, 2015). 

Das espécies do gênero Candida, pouco mais de uma dúzia são reconhecidamente 

patógenos para homens e animais. Os principais representantes são: Candida albicans, 

Candida tropicalis, representantes do complexo Candida parapsilosis, Candida glabrata, 

Candida guillermondi, Candida krusei e Candida dubliniensis. C. albicans é amplamente 

reconhecida como a espécie mais patogênica e figura como principal agente etiológico de 

infecções fúngicas superficiais e profundas (PFALLER; DIEKEMA, 2010). Espécies não-

albicans passaram a ocupar importante papel como colonizantes e patógenos, sendo 

frequentemente isolados em amostras biológicas de homens e animais. Embora, as espécies 

mais diagnosticadas continuem sendo as mesmas, os estudos referentes a este gênero fúngico 

são bastante dinâmicos e novas informações surgem continuamente (CHOWDHARY; 

SHARMA; MEIS, 2017). 

Em 1995, a espécie C. dubliniensis foi descrita por Sullivan et al., a partir de lesões 

em mucosa oral de pacientes soropositivos para HIV. A suspeição científica partiu da 

observação de leveduras com comportamento atípico do ponto de vista micromorfológico e 

bioquímico. Esses isolados produziam clamidoconídios em cachos ou aos pares e seu perfil 

fisiológico, embora bastante semelhante, não era idêntico ao de C. albicans. Por estudos de 

biologia molecular, os autores perceberam que esta nova espécie se aproximava 

filogeneticamente à C. albicans, sendo, contudo, distinta desta. Estas espécies compartilham 
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várias características fenotípicas como formação de tubo germinativo e hifas verdadeiras, 

assimilação e fermentação de carboidratos de vários carboidratos. Essa semelhança fenotípica 

com a espécie mais importante do gênero pode causar confusão em sua identificação. 

Outras espécies do gênero estão sendo continuamente descritas. Em 2016, o CDC 

(Center for Disease Control and Prevention) publicou alerta para emergência de nova espécie 

que vem apresentando preocupante perfil de resistência. C. auris foi inicialmente descrita em 

2009 no Japão, tendo sido isolada a partir do conduto auditivo externo de um paciente 

(SATOH et al., 2009). Trata-se de espécie multidroga-resistente que ocasiona 

predominantemente infecções graves relacionadas aos cuidados de saúde, com altas taxas de 

mortalidade. (CHOWDHARY; SHARMA; MEIS, 2017). A Anvisa – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária -  (2017) publicou um Comunicado de Risco sobre esta espécie no Brasil 

e ressaltou que a identificação por técnicas convencionais pode ser equivocada (KATHURIA 

et al., 2015). 

Algumas outras espécies do gênero tem sofrido reclassificação com base em técnicas 

de biologia molecular, sendo classificadas como espécies crípticas (SULLIVAN et al., 1995), 

como o binômio Candida albicans e Candida dublinienis ou as espécies do complexo 

Candida parapsilosis. 

 

2.2 Espécies crípticas 

 O conceito de complexo de espécies crípticas se refere a grupo de espécies que 

satisfazem esta definição biológica, mas são morfologicamente ou fenotipicamente indistintas. 

Os representantes destas espécies só podem ser definitivamente identificados quando não são 

utilizadas apenas técnicas que dependam de aspectos morfológicos, mas também, ou somente 

por, sobre técnicas moleculares. Com o advento de técnicas mais acuradas de biologia 

molecular nas últimas décadas, muitas espécies crípticas foram descritas e alguns estudiosos 

da biologia sugerem até que essas espécies seriam o “curinga da biodiversidade”, já que 

provavelmente o número de espécies da natureza esteja subestimado pela ocorrência deste 

tipo de fenômeno (BICKFORD et al., 2007). 

 Essas espécies já foram descritas em diferentes seres vivos. Há relatos de espécies 

crípticas em camarões, corais marinhos, golfinhos, borboletas, mosquitos. Certamente muitos 

outros casos serão detectados nos próximos anos, com o desenvolvimento de estudos cada vez 
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mais apurados com técnicas eficazes de diferenciação. Essas descobertas têm importantes 

consequências do ponto de vista epidemiológico e em estudo de biodiversidade. Além disso, 

espécies que estejam em extinção e representem espécies crípticas podem estar em nível ainda 

mais preocupante do que se supõe (BICKFORD et al., 2007). 

 O campo da micologia é território fértil para ocorrência de espécies crípticas. A forma 

sexuada de reprodução de várias espécies ainda não é totalmente conhecida, sendo a forma 

assexuada a mais amplamente utilizada para classificação e identificação destes micro-

organismos (SULLIVAN et al., 1995). Várias espécies de fungos fitopatógenos foram assim 

classificadas (SHIVAS; CAI, 2012). 

 As leveduras do complexo Candida parapsilosis são exemplos clássicos de espécies 

crípticas. Anteriormente designadas como C. parapsilosis grupos II e III, as espécies C. 

orthopsilosis e C. metapsilosis, respectivamente, foram descritas por Tavanti et al (2005). 

Segundo a autora, diversas abordagens moleculares poderiam ser usadas para diferenciar as 

espécies. A amplificação do gene secondary alcohol dehydrogenase - SADH - com posterior 

restrição com a enzima BanI mostrou-se uma metodologia eficaz e tem sido aplicada por 

diferentes pesquisadores em estudos posteriores sobre o tema (BRILHANTE et al., 2014). 

 Outro exemplo de espécies crípticas no gênero Candida consiste no importante 

binômio C. albicans e C. dubliniensis. Desde a descrição da C. dubliniensis por Sullivan et al 

(1995), sabe-se que essas espécies compartilham diversas características fenotípicas que 

podem levar à identificação equivocada. Embora alguns critérios fenotípicos possam divergir 

entre as espécies como crescimento em 42 °C e padrão macroscópico da colônia em alguns 

meios de cultura, a diferenciação definitiva das espécies só pode ser realizada através de 

ferramentas de biologia molecular como reação em cadeia da polimerase (PCR) ou PCR em 

tempo real (FRICKE et al., 2010). Ademais, variações em condições de incubação, 

subcultivos frequentes e estocagem podem afetar o padrão fenotípico dos isolados, 

dificultando a diferenciação das espécies baseada apenas nesses métodos (AHMAD, S.; 

KHAN, Z.; ASADZADEH, M.; THEYYATHEL , A.; RACHEL CHANDY, 2012) 

 A identificação acurada de qualquer micro-organismo é sempre desejável e a 

diferenciação entre essas espécies tem importância epidemiológica e pode interferir na 

conduta de casos de infecção. C. dubliniensis costuma apresentar resistência a antifúngicos 

mais frequentemente que C. albicans. Apesar disso, apresenta menor patogenicidade, sendo 

deficiente em alguns genes da família SAP. Estes genes codificam proteinases secretadas que 
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representam importante fator de virulência para o gênero Candida. Estas moléculas 

contribuem para a destruição tecidual do hospedeiro, propiciando a invasividade do patógeno 

e sua disseminação (MORAN; COLEMAN; SULLIVAN, 2012). 

 

2.3 Identificação laboratorial 

A identificação laboratorial clássica de micro-organismos repousa sobre técnicas que 

se baseiam em suas características fenotípicas. Esse princípio é aplicável para bactérias e 

fungos. Os métodos de identificação podem ser baseados na observação dos micro-

organismos em um material clínico, por exemplo. A rotina microbiológica geralmente se 

inicia por análises microscópicas. Além de permitir a avaliação da qualidade da amostra 

clínica, a microscopia permite a visualização de estruturas características de determinado 

grupo de micro-organismos, sejam bactérias ou fungos (ANVISA, 2013). 

No contexto da micologia, a observação microscópica de patógenos pode ser realizada 

mediante técnicas de preparação de lâminas com agentes clarificantes como hidróxido de 

sódio ou potássio na concentração de 10 a 40 %, no caso de materiais que necessitem de 

clarificação como amostras de pele e fâneros. A análise de amostras de líquor deve ser 

realizada com utilização de Tinta da China ou tinta Nanquim, a qual permite o destaque do 

principal patógeno fúngico de meningites – Cryptococcus spp. Alguns materiais como 

aspirado de medula óssea ou creme leucocitário devem ser examinados após coloração por 

técnicas hematológicas como Giemsa por permitirem a visualização do principal patógeno 

fúngico presente nestas amostras – Histoplasma capsulatum. Outra coloração clássica em 

micologia é baseada na impregnação pela prata. Nestes casos, as estruturas fúngicas adquirem 

uma coloração acastanhada sobre um fundo verde. Essa técnica é muito utilizada em casos de 

pesquisa de fungos em fragmentos de tecidos e em amostras respiratórias em pesquisa de 

Pneumocystis jiroveci (SIDRIM.; ROCHA, 2004). Todas essas técnicas são aplicações da 

microscopia óptica.  

Também é aplicável em estudos em micologia a microscopia de fluorescência com o 

uso de corante calcoflúor que destaca com brilho branco-azulado as estruturas fúngicas, por 

ligação à quitina da parede do fungo. As leveduras apresentam-se, sob técnicas microscópicas, 

como estruturas arredondadas ou ovaladas. Podem ser visualizados brotamentos ou 
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gemulações bem como estruturas tubulares como hifas ou pseudohifas (SIDRIM.;ROCHA, 

2004). 

Os meios de cultura classicamente utilizados na micologia são ágar Sabouraud, ágar 

Sabouraud com cloranfenicol e Sabouraud com cloranfenicol e cicloheximida, também 

conhecido por micosel. O ágar Sabouraud é o meio clássico que permite virtualmente o 

crescimento de todos os fungos cultiváveis; o cloranfenicol é um antibiótico que tem o 

objetivo de impedir o crescimento de bactérias presentes na amostra e a cicloheximida, por 

sua vez, inibe o crescimento de fungos contaminantes (SIDRIM, ROCHA, 2004). As espécies 

de leveduras do gênero Candida crescem em todos esses meios de cultura apresentando 

colônias de textura cremosa de cor branco-amarelada, bordas regulares, relevo uniforme 

(SIDRIM, ROCHA, 2004).   

Na rotina laboratorial, também se empregam meios cromogênicos, nos quais diversas 

espécies de Candida apresentam colônias de coloração diferente, de acordo com suas 

propriedades bioquímicas. O ChromAgar Candida™ é o meio cromogênico mais amplamente 

utilizado na micologia. Neste ágar, as colônias de C. albicans e C. dubliniensis adquirem cor 

verde, C. tropicalis assume tons de azul e as espécies do complexo C. parapsilosis ficam em 

rosa pálido. C. krusei também apresenta tom rosado com colônia rugosa de aspecto mais seco. 

Essa identificação, contudo, é apenas presuntiva. Outros métodos devem ser utilizados para 

confirmar a espécie em questão (KURTZMAN; FELL; BOEKHOUT, 2011). 

O aspecto macroscópico das colônias se complementa de caracteres 

micromorfológicos e fisiológicos para consolidar a identificação. O microcultivo em casos de 

isolados de leveduras é realizado em ágar cornmeal através de semeadura em estrias paralelas 

sobre as quais é posicionada lamínula de vidro estéril. Esse arranjo é incubado por 3 a 5 dias a 

35 °C. Sob a lamínula, gera-se um microambiente com redução de oxigênio que propicia a 

formação de estruturas mais resistentes como clamidoconídios em cepas potencialmente 

produtoras. Após o período de incubação, observa-se, sob microscopia óptica, em aumentos 

de 100x e 400x para visualizar arranjos típicos de cada espécie de levedura (SIDRIM; 

MOREIRA, 1999).   C. albicans, à micromorfologia, se caracteriza pela produção de 

clamidoconídios terminais. C. dubliniensis também produz clamidoconídios terminais, 

contudo esses aparecem em maior número e em arranjos múltiplos (SULLIVAN et al., 1995).  

No gênero Candida, a capacidade de gerar hifas verdadeiras a partir de blastoconídios 

é uma característica peculiar de algumas espécies, como C. albicans, C. dubliniensis e C. 
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africana. Essa propriedade pode ser verificada através do prova do tubo germinativo. Uma 

pequena alíquota da colônia em teste é incubada em 0,5 mL de soro humano ou de cavalo em 

estufa a 37 °C, por um período máximo de 3 horas. Em intervalos de 30 minutos, realiza-se 

uma montagem tipo lâmina-lamínula da suspensão para observação microscópica sob 

aumentos de 100x e 400x. Estruturas fúngicas tubulares, de paredes palalelas, sem contrições, 

emergindo a partir de blastoconídios configuram prova do tubo germinativo positiva 

(SIDRIM.; ROCHA, 2004). 

 As propriedades fisiológicas dos isolados de leveduras também são peças importantes 

para a definição da espécie estudada. Muitas vezes, precisam-se utilizar essas propriedades 

para estabelecer a identificação correta do micro-organismo. A capacidade de fermentar 

diferentes carboidratos, por exemplo, é característica utilizada para diferenciar espécies. A 

assimilação de carboidratos e nitrogênio também constituem ferramentas para essa 

identificação (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

 Esses testes podem ser realizados de forma convencional, manual, no laboratório de 

microbiologia. Contudo, estratégias de miniaturização destes permitiram o desenvolvimento 

de plataformas automatizadas ou semiautomatizadas para identificação das principais 

leveduras de importância clínica. Exemplos disso são o API 20C (BioMérieux™) como 

semiautomação e o Vitek (BioMérieux™) como método automatizado de identificação 

(BERTOLETTI et al., 2013). Benefício adicional da automação destes testes é a realização 

em paralelo de testes de sensibilidade a drogas antifúngicas com definição de concentração 

inibitória mínima – CIM-, de acordo com padronização definida pelo Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI). 

Testes moleculares ganham espaço em contexto de dificuldade de isolamento de 

micro-organismos em cultura por incapacidade de crescimento em meios artificiais ou em 

casos de identificação incompleta por métodos fenotípicos. Como exemplo disso, pode-se 

ilustrar a identificação das espécies crípticas pertencentes a complexos. Assim, aplicação de 

técnicas de PCR associadas a etapas de restrição enzimática são úteis à diferenciação de 

espécies do Complexo C. parapsilosis (TAVANTI et al., 2005) e entre espécies do gênero 

Cryptococcus (AMINNEJAD et al., 2016). 

Algumas vezes, métodos moleculares podem ser empregados para investigar a 

presença de espécies de micro-organismos diretamente do material clínico do paciente. Essa 

abordagem é bastante desejável por dispensar etapas de manipulação de patógenos que podem 
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ser altamente virulentos, além de reduzir sensivelmente o tempo para definição etiológica dos 

casos. Por exemplo, a metodologia de PCR em tempo real foi otimizada em equipamento 

desenvolvido pela Cepheid™, chamado GeneXpert, com aplicação para diversos patógenos 

(AGRAWAL et al., 2016; AMIN; GUPTA; ROTHMAN, 2014; GIULIERI et al., 2015; 

PANDEY et al., 2017; RABAAN; BAZZI, 2017). Contudo, esse equipamento ainda não foi 

desenvolvido para aplicação em casos de infecções fúngicas (PANDEY et al., 2017).  

Ainda no campo da micologia, a aplicação de biologia molecular inclui o uso de 

iniciadores panfúngicos, que pode levar à detecção genérica de patógenos fúngicos. A partir 

disso, procede-se o sequenciamento da região amplificada, compara-se com bancos de dados 

disponíveis e obtém-se a identificação mais provável.  Podemos também utilizar iniciadores 

específicos de determinado micro-organismo para uma detecção direcionada como ocorre nos 

casos de pesquisa de Pneumocystis jiroveci em amostras respiratórios em pacientes com 

suspeita de pneumocistose. Esta aplicação é especialmente válida já que este patógeno 

fúngico não é cultivável em meios de cultura artificiais e a pesquisa por técnicas de 

microscopia apresenta baixa sensibilidade, apesar de alta especificidade (RODRIGUES et al., 

2017). 

 Outra forma de diferenciação molecular ocorre pelo sequenciamento de regiões 

específicas dentro de cada gênero. Dessa maneira, sequenciamento do gene da calmodulina 

mostra-se útil para diferenciar espécies do gênero Sporothrix, enquanto o gene da tubulina é 

aplicável na diferenciação de Aspergillus spp (SAMSON et al., 2014). 

Esses métodos de identificação fenotípicos e genotípicos vêm ganhando reforço nos 

últimos anos. O estudo da proteômica como aplicação de técnicas de espectrometria de massa 

consiste em uma ferramenta atualmente empregada para a identificação de micro-organismos. 

Em última instância, trata-se também de método fenotípico, pois se baseia nas moléculas já 

expressas na estrutura do patógeno, contudo apresenta maiores sensibilidade e especificidade 

do que métodos fisiológicos. A grande vantagem desta metodologia é o tempo de liberação da 

identificação que consistem em poucos minutos, uma vez que culturas convencionais e testes 

fenotípicos podem levar dias ou semanas na dependência do metabolismo do micro-

organismo estudado. A tecnologia MALDI-TOF é o representante desta nova ferramenta. A 

sigla deriva da língua inglesa e significa Matrix Associated Laser Desorption-Ionization - 

Time of Flight. Trata-se de um sistema no qual uma pequena alíquota de uma colônia pura e 

isolada ou de material clínico como hemocultura é alocado em placa metálica própria do 
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equipamento e envolvida por uma matriz polimérica (BARBERINO et al., 2017). Um feixe 

de laser irradia essa amostra e a ioniza, gerando várias moléculas que migram em um tubo de 

vácuo eletricamente carregado. Essa migração ocorre em função da massa e carga das 

moléculas. Assim, partículas mais leves chegam mais rápido à extremidade do tubo, onde há 

um detector. Daí deriva o termo Time of Flight, que vai permitir a diferenciação entre as 

moléculas. A partir dos dados da chegada das partículas, o equipamento gera um gráfico de 

picos que diferem entre espécies de fungos e bactérias. Esse gráfico é comparado com banco 

de dados do software do equipamento, levando à identificação do micro-organismo. Todo o 

processo leva em torno de 5 a 15 min (KASSIM A, PFLÜGER V, PREMJI Z, 

DAUBENBERGER C, 2017). A tecnologia já pode ser utilizada para identificação de 

espécies de fungos leveduriformes e filamentosos, contando com amplo banco de dados para 

os principais patógenos (RIZZATO et al., 2015). Essa metodologia é capaz de diferenciar 

padrões do binômio C. albicans e C. dubliniensis. 

Embora o método tenha conquistado muitos entusiastas no meio científico, apresenta 

duas grandes desvantagens. Inicialmente o custo do equipamento que ainda é impeditivo para 

várias instituições. A despeito disso, depois da implantação da máquina, o custo individual do 

exame é considerado baixo, menor que de outros métodos automatizados (RIZZATO et al., 

2015). Em segundo lugar, mas talvez mais importante que o custo, é a limitação para a 

realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos. Ainda não há aplicação desta 

metodologia para realização de antibiograma, apesar de que alguns estudos já sugerem 

evidências de comportamento de resistência pelo padrão molecular proteômico (VENDULA; 

CHUDA; BERGEROVA, 2011). Ou seja, pode-se identificar um micro-organismo em poucos 

minutos, contudo as opções terapêuticas para o caso só estarão disponíveis mediante outras 

técnicas que demandam maior tempo para execução. Em um contexto epidemiologicamente 

conhecido, a identificação já pode sugerir condutas terapêuticas. Do ponto de vista clínico, 

essa talvez seja a maior aplicação do método.  
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2.4 Resistência antifúngica e seu impacto no tratamento  

 O fenômeno de resistência entre cepas de micro-organismos preocupa bastante os 

serviços de saúde de forma individualizada e coletiva por reduzir chances de resposta 

terapêutica favorável e limitar as opções de tratamento para pacientes acometidos por estes 

patógenos (PFALLER; DIEKEMA, 2010). 

No campo da bacteriologia, a resistência a antimicrobianos costuma ser mais frequente 

em comparação à micologia. Isso pode ser justificado, em parte, pela menor complexidade 

biológica dos procariontes, favorecendo maiores possibilidades de mutação e variação 

gênicas, as quais podem levar a fenótipos de resistência. Essa maior possibilidade de falência 

terapêutica em infecções bacterianas foi parcialmente responsável pelo mais amplo 

desenvolvimento de drogas contra esse tipo de infecção.  Outra justificativa para este fato é 

que as medicações antifúngicas tem maior possibilidade de originar reações adversas 

indesejadas no hospedeiro, já que patógeno e indivíduo doente são eucariontes, portanto, 

partilham similaridades biológicas, fato esse que justifica o limitado número de alvos 

moleculares viáveis. Esse entrave dificulta o desenvolvimento de novos antifúngicos seguros 

para o uso (SCORZONI et al., 2017).  

No campo das infecções fúngicas, o arsenal terapêutico disponível é bastante limitado, 

sobretudo para casos de micoses sistêmicas e graves. Outro agravante para a situação é que a 

suspeição de infecção fúngica muitas vezes é tardia e, consequentemente, o tratamento é 

instituído de forma atrasada. Com a possibilidade de resistência, as chances de insucesso 

terapêutico ascendem, o que pode comprometer a sobrevida dos pacientes (GIACOMAZZI et 

al., 2016). 

Para infecções fúngicas pelo gênero Candida, há opções terapêuticas de diferentes vias 

de administração, como uso tópico, oral e parenteral. A escolha terapêutica é uma variável da 

apresentação clínica da doença, gravidade, definição etiológica e características inerentes ao 

paciente. Naturalmente, infecções superficiais podem ser controladas por medicações tópicas 

ou via oral. Quadros graves demandam uma abordagem terapêutica mais agressiva e, neste 

contexto, se impõem as drogas de uso parenteral, sobretudo endovenoso. 

 Os derivados azólicos representam o grupo de drogas antifúngicas mais utilizado 

mundialmente. São representantes em uso clínico dessa classe de drogas o cetoconazol e os 

derivados triazólicos – fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol. Essas drogas são 
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compostos sintéticos que agem inibindo a biossíntese do ergosterol, principal esterol da 

membrana fúngica. Essa inibição se dá por bloqueio enzimático da lanosterol-14-α-demetilase 

que converte lanosterol em ergosterol. Nas cepas de C. albicans, essa enzima é codificada 

pelo gene ERG11(AKINS, 2005). Dessa forma, com a inibição deste processo de conversão, 

essas drogas acarretam fragilidade estrutural ao micro-organismo e acúmulo de precursores 

metilados tóxicos ao fungo, inviabilizando o patógeno (MORSCHHAUSER et al., 2007). 

O fenótipo de resistência a derivados azólicos pode decorrer de diferentes 

mecanismos. A expressão de bombas de efluxo corresponde à principal estratégia para 

resistência em cepas de Candida spp. Essas bombas são proteínas transportadoras de 

membrana celular que expulsam ativamente a droga do meio intracelular e podem ser de dois 

tipos: ATP-binding cassette (ABC) ou major facilitator superfamily (MFS) (AKINS, 2005). 

As bombas do tipo ABC são codificadas, em espécies de Candida, pelos genes Candida drug 

resistance 1 e 2 (CDR1 e CDR2) e, como o termo sugere, utilizam energia da hidrólise do 

ATP e expulsam diversas moléculas do interior da célula de forma pouco seletiva, incluindo 

os derivados azólicos. As bombas de efluxo do tipo MFS utilizam gradiente de prótons para o 

transporte ativo das moléculas e apresentam maior especificidade que as do tipo ABC. O gene 

MDR1 (multidrug resistance 1) codifica proteína transportadora que age especificamente 

expulsando o fluconazol dentre os derivados azólicos, conferindo resistência a esta droga 

(MORSCHHAUSER et al., 2007). 

Embora mecanismos das bombas de efluxo sejam o mais importante para resistência a 

derivados azólicos entre cepas de Candida, a alteração ou aumento da molécula-alvo também 

podem contribuir para este fenótipo. Mutação ou superexpressão do gene ERG11 modifica ou 

aumenta a quantidade da enzima-alvo das drogas antifúngicas, reduzindo atividade destas e 

levando à resistência (COSTE et al., 2007).  Desvios metabólicos que levem à menor 

produção de compostos metilados tóxicos também favorecem o surgimento de resistência. 

Assim, menor expressão do gene ERG3 diminui a produção de compostos tóxicos à célula na 

presença de derivados azólicos (AKINS, 2005; VALE-SILVA et al., 2012). Esses 

mecanismos podem estar presentes de forma simultânea e complementar. 

Os mecanismos de ação dos derivados azólicos e principais mecanismos de resistência 

desenvolvidos pelas leveduras do gênero Candida estão resumidos na Figura 1.  
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Figura 1 – Mecanismo de ação dos derivados azólicos e principais mecanismos de resistência 

em Candida spp. 

Figura 1 – A- Biossíntese de ergosterol a partir de ácido acético por enzimas do sistema microssomal do 

complexo citocromo P450; B- inibição da enzima Erg11p (lanosterol 14α-demetilase) pelos derivados azólicos , 

acumulando lanosterol-metilado, que ao ter a estrutura modificada pela enzima Erg3p (Δ5,6-dessaturase) gera 

esteróis tóxicos, e também diminuindo o ergosterol fúngico. Na resistência a derivados azólicos , podem ocorrer: 

C, D - aumento no número de bomba de efluxo Cdr1p/Cdr2p e Mdr1p, diminuindo , respectivamente, a 

concentração de derivados  azólicos e fluconazol; E - aumento da expressão ou mutação em Erg11p ou                

F- diminuição da expressão de Erg3p, inibindo a produção de esterol tóxico. Extraído e adaptado de Alencar 

(2015). 

 

Os derivados poliênicos também representam importante ferramenta na terapêutica de 

infecções fúngicas. Essas drogas agem se ligando ao ergosterol da bicamada lipídica da 

membrana celular fúngica, desorganizando a arquitetura da mesma. Originam poros pelos 

quais são perdidos íons e moléculas importantes para a sobrevida do micro-organismo, 

ocasionando sua morte (AKINS, 2005). Neste grupo se inserem a nistatina e a anfotericina B. 

O uso da primeira limita-se à aplicação cutânea ou em mucosas. A anfotericina B, por sua 

vez, representa muitas vezes o último recurso para infecções fúngicas graves, à custa, 

contudo, de elevada nefrotoxicidade para o hospedeiro, ocasionando hipocalemia grave e 
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insuficiência renal. As formulações lipídicas, opções mais bem toleradas da droga, ainda 

apresentam toxicidade e são de alto custo (VINCENT et al., 2013). 

A resistência à anfotericina B, felizmente, não é observada com frequência. Quando 

presente, geralmente está associada à mutação no gene ERG3 que codifica uma enzima 

participante da biossíntese do ergosterol. Essa alteração leva à modificação do perfil de 

esteróis da membrana fúngica, reduzindo o conteúdo de ergosterol, alvo dos antifúngicos 

poliênicos (VINCENT et al., 2013). 

A flucitosina ou 5-fluor-citosina consiste em um fármaco análogo da pirimidina que 

age inibindo a replicação fúngica e prejudicando etapas de transcrição do DNA. Por 

apresentar altas taxas de resistência decorrentes de modificações em enzimas importantes em 

sua metabolização, o uso da flucitosina idealmente é realizado em sinergismo com a 

anfotericina B, possibilitando ainda o emprego de doses menores desta, reduzindo sua 

potencial toxicidade. (AKINS, 2005). Embora represente boa opção para uso combinado com 

poliênicos, não tem aplicação clínica atual no Brasil. 

 A classe de drogas antifúngicas mais recentemente descrita consiste nas 

equinocandinas. Esses fármacos agem de forma bastante peculiar impedindo a síntese de 

glucanos da parede celular fúngica, através da inibição da enzima 1,3-β-glucano-sintase. Esse 

mecanismo único reduz significativamente a ocorrência de efeitos colaterais quando do uso da 

droga, já que age em uma estrutura inexistente nas células hospedeiras. Nesta classe, incluem-

se as drogas caspofungina, micafungina e anidulafungina. Apresentam alto custo, mas 

consistem em boa opção terapêutica em casos de fungemia por Candida (AKINS, 2005; 

PFALLER et al., 2012). O fenótipo de resistência às equinocandinas decorre de mutações nos 

gene FKS1 e/ou FKS2 que codificam subunidades da molécula-alvo das drogas, a β- (1, 3) 

glucano-sintase. Com essas alterações, a enzima se torna menos sensível à inibição pelos antifúngicos 

(VANDEPUTTE; FERRARI; COSTE, 2012). 

Nas cepas oriundas de seres humanos, sabe-se que a resistência aos derivados azólicos 

é um fenômeno multifatorial. O desenvolvimento de resistência pode representar um processo 

adaptativo do micro-organismo a algum estresse ambiental, levando à redução dos efeitos 

deletérios da droga e garantindo a viabilidade e sobrevida do micro-organismo. A resistência 

sucede geralmente períodos de tratamento/profilaxia antifúngica, como resultado de mutações 

genéticas ou de expressão aumentada de genes envolvidos na biossíntese de moléculas-chave 

como ergosterol (CANNON et al., 2007). 
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O surgimento de resistência entre C. albicans de origem animal não é bem 

compreendido. Apesar dos relatos de resistência a derivados azólicos nestas cepas 

(BRILHANTE et al., 2013, 2015; CASTELO-BRANCO et al., 2013), a contribuição dos 

genes CDR e MDR codificadores da bomba de efluxo e do gene envolvido na biossíntese do 

ergosterol ERG11 foi escassamente avaliada em isolados animais. O desenvolvimento de 

resistência nesses fungos pode ser decorrente de uma adaptação ao estresse no ambiente e/ou 

dentro de hospedeiros animais (ROCHA et al, 2016).  

O empenho na identificação acurada das espécies fúngicas, especialmente na distinção 

de espécies crípticas, bem como o delineamento de perfil de sensibilidade e possíveis 

mecanismos moleculares envolvidos na resistência contribuem para traçar o perfil 

epidemiológico das cepas circulantes em nosso meio, fornecendo subsídios para tratamento 

direcionado, menor morbimortalidade, além de dados importantes e confiáveis para a 

realização de estudos futuros acerca destes patógenos. 
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3 HIPÓTESES 

 

1) A elevada resistência a derivados azólicos em C. albicans estocadas na micoteca do 

Centro Especializado em Micologia Médica (CEMM) está associada à presença da espécie 

críptica C. dubliniensis entre as cepas; 

 

2) A combinação de técnicas fenotípicas de identificação é eficaz para distinguir C. albicans 

de C. dubliniensis; 

 

3) A resistência a derivados azólicos apresentada pelas cepas de C. albicans consiste em um 

processo multifatorial, envolvendo mecanismos como atividade de bomba de efluxo, 

alteração de esteróis de membrana fúngica e superexpressão gênica. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral  

Reabordar a identificação laboratorial de isolados veterinários de C. albicans 

resistentes a derivados azólicos, propondo combinação de métodos fenotípicos para distinguir 

as espécies crípticas C. albicans e C. dubliniensis, bem como estudar mecanismos de 

resistência apresentados por essas cepas. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1) Verificar a capacidade da combinação de técnicas fenotípicas de identificação para 

discriminar as espécies crípticas C. albicans e C. dubliniensis; 

 

2) Detectar o papel de bombas de efluxo ATP-dependentes como mecanismo de 

resistência nas cepas de C. albicans de origem animal. 

 

3) Avaliar o conteúdo de esteróis na membrana das cepas de C. albicans resistentes a 

derivados azólicos; 

 

4) Investigar a expressão dos genes CDR1, CDR2, MDR1 e ERG11 nas cepas de C. 

albicans resistentes a derivados azólicos de origem animal. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 Cepas estudadas 

 Trinta e sete cepas de C. albicans fenotipicamente identificadas e com perfil de 

resistência a derivados azólicos foram inseridas neste estudo. As cepas se encontravam 

estocadas na micoteca do Centro Especializado em Micologia Médica - CEMM - da 

Universidade Federal do Ceará em solução salina a 4 °C ou em ágar batata a -20 °C.  

Os isolados eram provenientes de sítios mucosos de animais saudáveis de diferentes 

espécies, fazendo parte de sua microbiota. Essas espécies incluíam emas (Rhea americana), 

peixe-boi (Trichechus manatus e T. inunguis), ovinos (Ovis aries), cães (Canis lupus 

familiaris), calopsita (Nymphicus hollandicus). Em apenas um caso, o isolado foi obtido a 

partir de infecção sistêmica em ouriço (Coendou prehensilis). Adicionalmente, é importante 

relatar que nenhum dos animais hospedeiros tinha histórico de tratamento antifúngico.  

Inicialmente, uma alíquota de 100 µL ou uma porção retirada com alça descartável de 

cada estoque foi semeada em 1 mL de  caldo Sabouraud e incubada a 35 °C, por 24 h, para 

propiciar crescimento fúngico. Após esse período, a suspensão foi repicada em ágar 

Sabouraud e meio cromogênico ChromAgar Candida  (Difco™) e incubada por mais 24 h a 

35 °C para checar viabilidade e pureza.  

Todas as 37 cepas foram inseridas na primeira etapa da pesquisa que consistiu em 

reidentificar fenotipicamente as cepas e proceder à identificação genotípica das mesmas por 

PCR. Nesta etapa, três cepas de C. dubliniensis de origem humana foram inseridas no estudo 

com intuito de se propor combinação de testes para diferenciar essas espécies crípticas. 

A segunda etapa do estudo consistiu na análise dos mecanismos de resistência 

apresentados pelos isolados. Para esta etapa, trinta cepas de C. albicans de origem animal e 

resistentes a derivados azólicos foram analisadas, conforme Tabela 1. Esta fase do estudo 

contou com diversos controles: quatro cepas humanas de C. albicans (duas resistentes - C1 e 

C2 - e duas sensíveis a derivados azólicos – C3 e C4) foram adicionadas em etapas de estudos 

de mecanismos de resistências; um isolado de C. albicans de origem animal sensível a 

azólicos foi inserido como calibrador para etapas de qPCR.  
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Tabela 1 – Isolados de C. albicans estudados nas etapas de abordagem de mecanismos de 

resistência e perfil de sensibilidade aos derivados azólicos fluconazol e itraconazol 

 

Isolado 

Concentração inibitória mínima 

(μg.mL-1) 

Fluconazol Itraconazol  

1* 1(S) 0.5(S)  
2 64 16  

3 64 16  
4 64 16  
5 64 16  

6 64 0.25(S)  
7 1(S) 16  

8 1(S) 4  
9 1(S) >16  
10 32 0.125 (S)  

11 64 16  
12 64 16  

13 64 16  
14 64 16  
15 64 0.5(S)  

16 64 16  
17 64 0.5(S)  

18 >64 >16  
19 >64 >16  
20 64 16  

21 64 16  
22 2(S) 2  

23 8 >16  
24 4(S) >16  
25 0.125(S) >16  

26 32 >16  
27 16 >16  
28 32 >16  

29 4(S) >16  
30 16 >16  

31 64 >16  
* Isolado animal  de C. albicans utilizado como 

calibrador nas etapas de estudo de expressão gênica 

 

(S) - sensível 
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Com o intuito de facilitar o entendimento acerca do trabalho, foi elaborado o 

fluxograma exposto na Figura 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma de desenvolvimento da tese 
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5.2 Reidentificação fenotípica e identificação molecular 

5.2.1 Métodos fenotípicos 

5.2.1.1 Prova do tubo germinativo 

 Após a confirmação da viabilidade das cepas, isolados foram submetidos ao teste da 

formação do tubo germinativo. Uma colônia fúngica foi inoculada em 0,5 mL soro humano e 

incubada em estufa a 37 °C, por um período máximo de 3 horas. A cada 30 min, uma gota da 

suspensão era montada em lâmina-lamínula e observada sob microscopia óptica com 

aumentos de 100x e 400x. A formação de estruturas fúngicas tubulares, de paredes paralelas, 

surgindo a partir de blastoconídios, sem constrições, é compatível com prova do tubo 

germinativo positiva (SIDRIM; MOREIRA, 1999). Isolados de C. albicans e C. dubliniensis 

são capazes de formar tubos germinativos e hifas verdadeiras na execução desta técnica 

(SULLIVAN et al., 1995). 

 

5.2.1.2 Prova do microcultivo em ágar cornmeal 

 As cepas foram semeadas em placas de ágar cornmeal com Tween 80™ através de 

realização de 03 estrias paralelas, sobre as qual foi colocada uma lamínula de vidro com o 

objetivo de promover condição de microaerofilia sob a mesma, induzindo a formação de 

clamidoconídios nas cepas potencialmente produtoras. As placas foram incubadas em estufa e 

após o período de 3 a 5 dias, foram observadas sob microscopia óptica em aumentos de 100x 

e 400x para verificação do arranjo microscópico de cada isolado e produção de 

clamidoconídios (KURTZMAN; FELL; BOEKHOUT, 2011; SIDRIM; MOREIRA, 1999). 

 

5.2.1.3 Semeadura em meios cromogênicos 

 As cepas foram semeadas em ágar ChromAgar Candida  (Difco™) por estrias em 

quatro quadrantes. Após incubação por 24 - 48 horas em estufa a 35 °C, foram observados os 

padrões cromogênicos gerados por cada um dos isolados (SIDRIM; MOREIRA, 1999). 

Conforme fabricante, cepas de C. albicans e C. dubliniensis assumem coloração verde após 

incubação. 
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5.2.1.4 Teste de opacificação em ágar Tween 80™ 

 As cepas foram inoculadas em duplicata em ágar contendo Tween 80™, conforme 

descrito por Slifkin (2000) (Apêndice I). Esta técnica detecta a produção de enzimas esterases, 

manifestada por produção de halo de opacificação em torno das colônias fúngicas. As placas 

foram mantidas em incubação, a 30 °C, por até 12 dias, sob observação diária. Conforme o 

autor, cepas de C. albicans produzem halo em até cinco dias, enquanto cepas de C. 

dubliniensis não apresentam formação de halo após 12 dias de observação. 

 

5.2.1.5 Semeadura em ágar girassol 

 Conforme metodologia descrita por Khan et al. (2005), as cepas foram inoculadas em 

ágar semente de girassol (Apêndice II). As placas foram incubadas a 28 °C – 30 °C, com 

observação diária por três dias, a fim de detectar o padrão de rugosidade das colônias. De 

acordo com os autores, colônias de C. albicans adquirem aspecto liso, enquanto cepas de C. 

dubliniensis assumem aspecto rugoso após a incubação. 

 

5.2.2 Identificação molecular por reação em cadeia da polimerase 

As cepas foram cultivadas em ágar Sabouraud por 48 h a 35°C. A seguir, foram 

submetidas à extração de DNA utilizando o High Pure PCR Template Preparation Kit 

(Roche™).  Após a extração, foi realizada a quantificação do DNA obtido por metodologia de 

Qubit™ para checar o rendimento do processo. 

 As amostras de DNA obtidas foram submetidas à técnica de PCR adaptada de Ahmad 

et al. (2012), utilizando os iniciadores espécie-específicos que amplificam regiões de ITS1 e 

ITS2 de rDNA. Para identificação de C. albicans, foram utilizados os iniciadores CALF (5´ - 

TGGTAAGGCGGGATCGCTT – 3´) e CALR (5´- GGTCAAAGTTTGAAGATATAC). A 

reação de PCR foi realizada em volume final de 25 µL contendo 2 µL de cada primer (50 

pmol/µL), 5 µL de dNTP mix (Promega™) a 1 mM, 0,25 U GoTaq® Hot Start Polymerase 

(Promega™), 5 µL 5X Green GoTaq® Flexi Buffer (Promega™), 5 µL de MgCl2 

(Promega™), 3,95 µL de água ultrapura e 2 µL de DNA-molde. As condições de ciclagem 

foram compostas por desnaturação inicial por 5 min a 95 °C, seguida de 30 ciclos de 95 °C 

por 1 min, 55 °C por 30 s e 72 °C por 1 min, com extensão final por 10 min a 72 °C. Após a 
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reação, os produtos gerados foram submetidos à corrida eletroforética em gel de agarose a 

2%. A obtenção de bandas com peso molecular de 100 pb é compatível com C. albicans. 

 

5.3 Estudo dos mecanismos de resistência 

5.3.1 Efluxo de rodamina 6G 

Por agir como substrato para bombas do tipo CDR, a rodamina 6G pode ser utilizada 

como ferramenta para estudo da atividade de efluxo dessas bombas. Nesta etapa do estudo, o 

efluxo de rodamina 6G foi testado pela metodologia descrita por  Rocha et al. (2016), com 

modificações. 

Nesta etapa do estudo, foram utilizadas onze cepas de C. albicans resistentes a 

azólicos, correspondendo aos isolados de número 3, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 25, 27, 28 e 30 na 

Tabela 01. Os isolados foram semeados em 2 mL de caldo YEPD e incubados a 37 °C por 24 

h. Em seguida, foram preparados inóculos fúngicos contendo 2 x 107 células mL-1 de acordo 

com o padrão 2 na escala de McFarland, após validação prévia por contagem de células em 

câmara de Neubauer e técnica de semeadura em placa. As células foram centrifugadas a 4500 

g durante 5 min, o sobrenadante foi desprezado e o sedimento foi lavado duas vezes em 2 ml 

de PBS (pH 7,0). Subsequentemente, as células foram privadas de energia por incubação sob 

agitação constante em 2 mL de PBS a 37 °C, durante 1 h. Em seguida, adicionou-se R6G, 

obtendo-se concentração final de 15 μmol.L-1 e a suspensão foi incubada a 37 °C, durante 1 h, 

protegida da luz, sob agitação constante, para permitir o influxo de R6G nas células da 

levedura. Após incubação, as células foram lavadas duas vezes em 2 mL de PBS e suspensas 

em 2 mL de PBS a 4 °C. Em seguida, 50 μL de cada amostra foram distribuídos numa placa 

de 96 poços previamente preenchida com 150 μL de PBS com ou sem glucose a 1%, a 4 ° C. 

As células foram deixadas sedimentar durante 5 min e a temperatura foi ajustada para 37 °C. 

Em seguida, 50 μL do sobrenadante foram transferidos para uma nova placa de 96 poços 

(Hard-Shell Low-Profile Thin-Wall – BioRad™) após 1, 15, 30 e 60 min. As unidades de 

fluorescência relativa (UFR) foram medidas a 37 °C, utilizando um sistema de detecção de 

PCR em Tempo Real CFX96 TouchTM (Bio Rad™), aplicando um filtro de 560-580 nm.  

Dessa forma, para cada cepa, há leituras na presença e na ausênca de fonte energética 

representada pela glicose. Os poços contendo apenas PBS foram considerados controle 
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negativo para a atividade de efluxo, uma vez que representam a fluorescência basal de cada 

isolado.  

Em trabalho anterior realizado por Rocha et al (2016), verificou-se que, após o tempo 

de 15 min, a leitura de fluorescência estabiliza, tendendo a um platô. Por este motivo, este 

tempo foi usado para analisar as amostras. Para fins comparativos, foram adicionadas duas 

cepas sensíveis de C. albicans de origem humana (C3 e C4) nesta etapa da pesquisa.  

Os dados obtidos são expressos como unidade de fluorescência relativa (UFR) do 

sobrenadante de cada cultura fúngica, que é definida como a diferença entre a fluorescência 

obtida na presença e na ausência de glicose. Deste modo, valores de UFR mais elevados 

indicam atividade de efluxo aumentada. Os ensaios foram feitos em duplicata. 

 

5.3.2 Conteúdo de ergosterol 

Para esta etapa do estudo, foram selecionadas aleatoriamente seis cepas dentres as 

escolhidas para o estudo (3, 8 , 10, 15, 21, 23). O conteúdo de ergosterol foi determinado 

conforme metodologia descrita por Cordeiro et al (2014)  e Moran et al (2007). 

Estas cepas de C. albicans foram cultivadas na presença (pré-exposição) ou ausência 

(controle negativo) de fluconazol. Os isolados foram expostos a concentração equivalente a 

CIM/4 de fluconazol em 5 mL de YEPD. O inóculo inicial foi padronizado pelo valor 0,5 da 

escala de McFarland e as culturas foram incubadas a 37 °C durante 24 h, permitindo que o 

crescimento atingisse uma concentração de 2 × 107 células.mL-1, de acordo com o padrão 2 na 

escala de McFarland. Em seguida, as culturas foram centrifugadas a 3500 xg durante 5 min. O 

sobrenadante foi descartado e os sedimentos obtidos foram lavados em PBS e ajustadas à 

turvação 2 do padrão McFarland. Em seguida, 1 mL da suspensão foi centrifugado a 3500 xg 

durante 5 min. Em seguida, o sedimento foi ressuspenso em 0,5 mL de solução de álcool-

KOH (0,7 mol.L-1KOH em etanol a 60%) e incubado durante 1 h a 95 °C em banho-maria. 

Após o aquecimento, 1 mL de n-hexano foi adicionado e os tubos foram vigorosamente 

agitados durante 5 min. Subsequentemente, os tubos foram centrifugados a 3500 xg durante 5 

min e a camada orgânica superior foi transferida para um novo tubo e misturada com 1 mL de 

n-hexano. Em seguida, a absorbância desta solução foi medida a 261 nm, 273 nm, 282 nm e 

294 nm, em espectrofotômetro. Para fins comparativos, foram adicionadas duas cepas 
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sensíveis de C. albicans de origem humana (C3 e C4) nesta etapa da pesquisa. Os ensaios 

foram feitos em duplicata. 

 

5.3.3 Extração total de RNA e análise de expressão gênica 

O RNA total das amostras foi extraído utilizando o mini kit RNeasy™ (Qiagen Sci) de 

acordo com as instruções do fabricante. Resumidamente, as cepas foram cultivadas em caldo 

YEPD a 30 °C por 24 horas, até atingir a fase logarítmica de crescimento. Em seguida, 1 mL 

de cada amostra contendo aproximadamente 5 x 107 células, de acordo com padrão 5 da 

escala de McFarland 5, foi centrifugado a 4.500 xg e o sedimento foi lisado com tampão RLT 

e esferas de vidro de 0,45-0,55 mm usando o disruptor Precellys 24™ (Bertin Technologies). 

O lisado foi diluído a 1:1 com etanol a 70% e transferido para uma coluna de extração. O 

DNA genômico foi degradado utilizando DNAse isenta de RNAse durante 15 min a 

temperatura ambiente. Após três lavagens, o RNA foi eluído em água isenta de RNAse e a 

concentração foi medida usando fluorômetro Qubit™ e RNA Assay Kit™(Invitrogen). A 

transcrição reversa foi realizada com 1 μg de RNA combinado com 1 μL de Improm II™ 

(Promega™), 0,5 mM de cada dNTP™ (Promega), 40 U de RNaseOUT™ (Invitrogen), 0,5 

μg de iniciadores oligo-dT (Promega™) e água isenta de RNase para se obter um volume 

final de reação de 20 μL. A transcrição reversa foi realizada a 42 ºC durante 60 min, seguida 

de 70 ºC por 15 min. Os produtos de cDNA foram armazenados a -80 ºC para uso posterior 

como moldes para PCR quantitativa em tempo real (qPCR). Os controles negativos ou 

brancos de transcrição reversa foram preparados nas mesmas condições, mas sem inclusão de 

transcriptase inversa. 

Os níveis de expressão dos genes de interesse (CDR1, CDR2, MDR1 e ERG11) e gene 

endógeno de referência (ACT1) foram avaliados por qPCR. Os iniciadores utilizados foram 

CDR1 (F: 5'-TGCCAAACAATCCAACAA-3 'e R: 5'-CGACGGATCACCTTTCATACGA-

3'), CDR2 (F: 5'-AAGGTTTTGATGCTACTGC-3' e R: 5'-GTCGGACATGTGGCTCAAA-

3'), MDR1 (F: 5'-GTGTTGGCCCATTGGTTTTCAGTC-3' e R: 5'- 

CCAAAGCAGTGGGGATTTGTAG-3') e ERG11 (F: 5'-

GGTGGTCAACATACTTCTGCTTC-3' e R: 5'-GTCAAATCATTCAAATCACCACCT-3')  

e ACT1 (F:5'-AAGAATTGATTTGGCTGGTAGAGA-3' e R: 5'-

TGGCAGAAGATTGAGAAGAAGTTT-3') (RICARDO; COSTA-DE-OLIVEIRA; DIAS, 

2009). A mistura de reação era composta de 0,5 μL de cDNA, 1,5 μL de iniciador 2 μM e 7,5 
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μL de 2 × FastStart Universal SYBR Green Master™ (Roche) num volume final de 15 μL. EP 

Realplex Mastercycler™ (Eppendorf) foi configurado com as seguintes condições de 

amplificação: 95 °C durante 10 minutos, 40 ciclos de 95 °C durante 15 segundos, 50 °C 

durante 15 segundos para CDR1, CDR2, ERG11 e ACT1 ou 55 °C durante 15 segundos para 

MDR1 e 60 °C durante 30 segundos. Os dados de fluorescência foram adquiridos durante o 

fase de extensão de 60 ºC. Para determinar a linearidade (R2) e a eficiência (E) das 

amplificações por PCR, foram geradas curvas-padrão para cada gene utilizando diluições em 

série de preparações de cDNA. A especificidade de cada reação foi determinada após o 

processo de amplificação. Isto foi conseguido realizando a temperatura de melting (55-95 °C, 

iniciando a aquisição de fluorescência a 55 °C e fazendo medições a intervalos de 10 s até a 

temperatura atingir 95 °C). Como controles negativos, foram utilizadas amostras com RNA 

sem transcriptase reversa. A quantificação relativa foi realizada utilizando o método 2 -ΔΔCq 

(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). A expressão do gene-alvo foi normalizada contra os níveis 

de transcrição ACT1. A superexpressão foi considerada quando o nível de expressão dos 

genes-alvo das cepas resistentes foi estatisticamente superior ao da cepa de calibrador 

sensível. Os valores de Threshold e Cq (quantitative cycle) foram determinados 

automaticamente pelo software do equipamento, usando parâmetros-padrão. Como 

anteriormente referido, foi utilizada uma cepa de C. albicans sensível a azolícos como 

calibrador para qPCR. Para fins comparativos, foram adicionadas neste passo duas cepas 

resistentes de C. albicans (C1 e C2) de origem humana. Esta etapa do estudo foi realizada em 

triplicata. 

 

5.4 Análise estatística 

A atividade da bomba de efluxo, o conteúdo de ergosterol e os níveis de expressão de 

CDR1, CDR2, MDR1 e ERG11 foram submetidos à transformação Log (Y), assumindo uma 

distribuição gaussiana e expressos como média ± erro padrão de três medições. Estes dados 

foram então comparados utilizando uma análise de variância em dois sentidos (ANOVA), 

seguido pelo método de Tukey para comparação múltipla para a atividade da bomba de efluxo 

e conteúdo de ergosterol e o Fisher’s Least Significant Difference post-hoc teste para análise 

de expressão de genes. Em todos os testes, P <0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo. Os testes de correlação foram realizados pelo método de Spearman. 
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6 RESULTADOS 

 O presente estudo foi didaticamente dividido em duas etapas para melhor 

compreensão. Na primeira fase, foi realizada a reidentificação fenotípica e identificação 

molecular de 37 cepas de C. albicans resistentes a derivados azólicos de origem animal. 

As cepas estudadas apresentaram prova do tubo germinativo positiva e produção de 

clamidoconídios quando realizado microcultivo em ágar cornmeal.  As cepas foram 

submetidas a subcultivo em ChromAgar Candida  (Difco™). Destas, 35 (35/37) apresentaram 

coloração verde, enquanto 02 (02/37) apresentaram coloração azul (Figura 3A). A coloração 

verde, segundo fabricante, é compatível com identificação de C. albicans ou C. dubliniensis. 

 No que se refere à capacidade de opacificação do ágar Tween 80™, 34 isolados 

(34/37) apresentaram opacificação em menos de cinco dias de incubação, enquanto três cepas 

(03/37) não haviam apresentado opacificação em até 12 dias de observação (Figura 3B). Das 

37 cepas semeadas em ágar semente de girassol, 36 apresentaram o padrão de colônia lisa, 

compatível com resultado esperado para a espécie C. albicans, enquanto apenas uma 

apresentou padrão rugoso (Figura 3C). 

A análise molecular dos isolados demonstrou a presença de produto específico com 

peso molecular aproximado de 100 pb na corrida eletroforética. Esse achado é compatível 

com identificação da espécie Candida albicans. Todas as 37 cepas testadas foram 

genotipicamente identificadas como C. albicans (Figura 3D).  

As cepas-controle de C. dubliniensis apresentaram coloração verde quando semeadas 

em ChromAgar Candida  (Difco™). A capacidade de opacificar o ágar Tween 80™ não foi 

verificada para C. dubliniensis dentro do prazo de observação de 12 dias. 

A semeadura das cepas de C. dubliniensis em ágar semente de girassol resultou em 

colônias rugosas, de acordo com o esperado para esta espécie, e não foi detectada 

amplificação utilizando os iniciadores espécie-específicos CALR e CALF. 
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Figura 3 – Resultados das etapas de identificação fenotípica e molecular 

 

Figura 3 – A - Aspecto em ágar cromogênico de isolados estudados  B -  Teste da opacificação em 

ágar Tween 80™ com 5 dias de incubação. À esquerda, colônias de C. albicans com área de 

opacificação presente.  À direita, colônias sem opacificação do ágar. C - Apresentação das colônias 

em ágar semente de girassol. À esquerda, colônia rugosa típica de C. dubliniensis; à direita, colônia 

lisa, compatível com C. albicans   D - Gel de agarose a 2% representativo de nove das cepas testadas: 

coluna 01 - marcador de peso molecular 100pb; coluna 02 – C. albicans (controle positivo); coluna 03 

– C. dubliniensis (controle interno da reação); colunas 04 – 12 – cepas-teste; coluna 13 – branco. 

Observar bandas de 100 pb, compatíveis com C. albicans. 

A 

C 

B 

D 



44 
 

Os resultados desta primeira etapa do estudo foram sumarizados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Resultados obtidos nas etapas de reidentificação fenotípica e identificação 

molecular das cepas inseridas na primeira fase do estudo 

 Isolado Coloração 

ChromAgar 

Candida 

Aspecto 

Ágar 

girassol 

Ágar  

Tween 80™ 

[DNA]             

ng/mL 

PCR 

 1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

verde lisa <5dias 33,03 C. albicans 

 verde lisa <5dias 58,12 C. albicans 

 verde lisa <5dias 37,33 C. albicans 

 verde lisa <5dias 29,75 C. albicans 

 verde lisa <5dias 35,31 C. albicans 

 verde lisa <5dias 34,82 C. albicans 

 verde lisa <5dias 25,51 C. albicans 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

verde lisa <5dias 5,72 C. albicans 

verde lisa <5dias 1,9 C. albicans 

azul lisa <5dias 2,54 C. albicans 

verde lisa <5dias 1,41 C. albicans 

verde rugosa <5dias 95,65 C. albicans 

verde lisa <5dias 27,71 C. albicans 

verde lisa <5dias 39,24 C. albicans 

 15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 

verde lisa <5dias 2,26 C. albicans 

 verde lisa <5dias 1,08 C. albicans 

 verde lisa <5dias 2,54 C. albicans 

 verde lisa <5dias 1,84 C. albicans 

 verde lisa <5dias 3,4 C. albicans 

 verde lisa <5dias 3,14 C. albicans 

 verde lisa <5dias 1,55 C. albicans 

 verde lisa <5dias 3,5 C. albicans 

 verde lisa <5dias 3,1 C. albicans 

 verde lisa <5dias 1,27 C. albicans 

 azul lisa ND* 4,7 C. albicans 

 verde lisa ND* 2,5 C. albicans 

 verde lisa ND* 2,64 C. albicans 

 verde lisa <5dias 4,68 C. albicans 

 verde lisa <5dias 3,98 C. albicans 

 verde lisa <5dias 1,23 C. albicans 

 verde lisa <5dias 2,52 C. albicans 

 verde lisa <5dias 1,31 C. albicans 

 verde lisa <5dias 4,7 C. albicans 

 verde lisa <5dias 4,36 C. albicans 

 verde lisa <5dias 3,08 C. albicans 

 verde lisa <5dias 0,842 C. albicans 

 verde lisa <5dias 1,94 C. albicans 

 C. dubliniensis A verde rugosa ND* 35,03 ND** 

 C. dubliniensis B verde rugosa ND* 52,86 ND** 

 C. dubliniensis C verde rugosa ND* 44,23 ND** 
* Não detectada opacificação em até 12 dias de observação   ** Não detectada banda eletroforética de 100 pb, 

compatível com C. albicans, conforme descrito por Ahmad et al, 2012. 
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A segunda fase do estudo foi dedicada ao estudo dos mecanismos de resistência a  

derivados azólicos apresentados pelas cepas.  

O teste de rodamina 6G (R6G) foi utilizado para detectar a atividade de bombas de 

efluxo ATP-dependentes. Os dados foram representados pela diferença entre a fluorescência 

obtida em sobrenadante das réplicas expostas e não-expostas a glicose. A Figura 4 mostra os 

valores da unidade de fluorescência relativa (UFR) desta diferença para cada uma das cepas 

testadas nos tempos 1, 15, 30 e 60 min. O tempo 15 min foi escolhido para melhor representar 

o comportamento das cepas, pois o gráfico tende a um platô após esta medição (Figura 5). 

 

Figura 4 – Diferença de fluorescência entre cepas expostas e não-expostas a glicose nos 
tempos 1, 15, 30 e 60 min.  

 

                  UFR - Unidade de fluorescência relativa 

              C3 e C4 – Isolados de C. albicans sensíveis a derivados azólicos  
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Figura 5 - Diferença de fluorescência entre cepas expostas e não-expostas a glicose no tempo 

15 min.  

 

                  UFR - Unidade de fluorescência relativa 

                 C3 e C4 – Isolados de C. albicans sensíveis a derivados azólicos  

 

As cepas resistentes aos azólicos apresentaram valores de diferença de UFR maiores 

que os isolados sensíveis, demonstrando assim maior atividade de bombas de efluxo ATP-

dependentes (P < 0,05). Embora as cepas resistentes tenham apresentando grande 

variabilidade nos valores de UFR, todas foram estatisticamente diferentes das cepas sensíveis. 

Embora essa diferença significativa tenha sido observada, não foram encontradas 

correlações significativas pelo teste de Spearman entre a atividade de bombas de efluxo, os 

valores de CIM para os derivados azólicos testados e a expressão gênica. 

Com relação à determinação do teor de ergosterol, seis cepas foram aleatoriamente 

selecionadas. As cepas foram expostas a concentração CIM/4 de fluconazol por 24 h com a 

intenção de promover alterações no perfil de esteróis da membrana. Contudo, não houve 

diferença entre as cepas sensíveis e resistentes quando submetidas à exposição ao fluconazol 

no que se refere à quantidade ou ao perfil de esteróis. 
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Com relação à expressão gênica dos genes estudados CDR1, CDR2, MDR1 e ERG11, 

verificou-se que 73,3% (22/30) dos isolados apresentaram superexpressão de um ou mais 

genes (Figura 6). Destas amostras, 40,9% (9/22) superexpressaram CDR1, 18,2% (4/22) 

superexpressaram CDR2, 59,1% (13/22) superexpressaram MDR1 e 54,5% (12/22) 

superexpressaram ERG11. Onze cepas (11/22, 50%) superexpressaram apenas um gene 

isolado: CDR1 (cepas 5, 11, 16), MDR1 (cepas 7, 19, 20) e ERG11 (cepas 10, 24, 25, 27,28). 

Nenhum isolado superepressou somente CDR2. Além disso, 27,3% simultaneamente 

superexpressaram dois genes (6/22, cepas 6, 14, 22, 26, 29 e 30), 22,7% superexpressaram 

três genes (5/22, cepas 2, 15, 17, 21, 31). Nenhum isolado superexpressou os quatro genes 

testados de forma simultânea. Correlações positivas na expressão gênica foram observadas 

entre CDR1 e CDR2 (rs = 0,787, P <0,0001). O teste de correlação de Spearman foi realizado, 

mas não foram detectadas correlações significativas entre expressão gênica, efluxo de 

rodamina 6G e valores de CIM para derivados azólicos. 
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7 DISCUSSÃO 

Candida albicans e Candida dubliniensis são espécies filogeneticamente próximas que 

compartilham várias características fenotípicas, muitas vezes, levando à confusão diagnóstica. 

O uso de técnicas fenotípicas diversas tem sido proposto por diferentes autores para 

diagnosticar corretamente essas espécies crípticas (GAMARRA et al., 2015; KHAN et al., 

2005; SLIFKIN, 2000). Contudo, em vários casos, a interpretação desses testes ainda repousa 

sobre impressões subjetivas como variação de tons de coloração em meios cromogênicos ou 

padrão de crescimento em meios hipertônicos (KIRAZ et al., 2014). Há maior prevalência de 

C. albicans que C. dubliniensis como comensal e agente de infecção em humanos (NG et al., 

2015). C. albicans apresenta maior potencial de virulência em modelos animais, enquanto C. 

dubliniensis mostra maior habilidade em desenvolver resistência a drogas antifúngicas 

(MORAN; COLEMAN; SULLIVAN, 2012). Em estudos com cepas de origem veterinária 

desenvolvidos por nosso grupo, já foram detectados isolados de C. albicans resistentes a 

derivados azólicos provenientes de diferentes animais, como peixe-boi, ruminantes, aves, 

ouriço, cães e ovinos (BRILHANTE et al., 2013, 2015; CASTELO-BRANCO et al., 2013; 

SIDRIM et al., 2016). Esses trabalhos reforçam a importância de estudos relacionados a este 

tema.  

No presente estudo, cepas previamente estocadas e identificadas como C. albicans 

foram reestudadas à luz de técnicas fenotípicas e moleculares. Cepas formadoras de tubo 

germinativo e produtoras de clamidoconídios em ágar cormeal, foram semeadas em ágar 

cromogênico e submetidas aos testes de semeadura em ágar semente de girassol e 

opacificação de ágar Tween 80™. Das 37 cepas submetidas ao ChromAgar Candida, 35 

comportaram-se de forma compatível com C. albicans ou C. dublininiensis, apresentando 

coloração verde. Duas cepas, entretanto, apresentaram coloração azulada, não comumente 

associada às espécies em estudo. 

A opacificação do meio ágar Tween 80™ (SLIFKIN, 2000) foi observada em menos 

de cinco dias em 34 cepas (34/37), conforme esperado para C. albicans, enquanto três 

isolados não apresentaram opacificação em até 12 dias de análise. O aspecto da colônia em 

ágar semente de girassol (KHAN et al., 2005), por sua vez, mostrou-se compatível ao padrão 

descrito para C. albicans em 36 cepas (36/37), ou seja, apresentava colônia lisa, enquanto 

uma cepa apresentou aspecto rugoso. Os métodos fenotípicos utilizados não mostraram 

eficácia absoluta de forma isolada, entretanto, a estratégia de uma combinação da 

opacificação em meio Tween 80™ e aspecto da colônia em ágar semente de girassol pode 
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levar à identificação presuntiva bastante confiável da espécie C. albicans. Foi observada 

concordância entre esses testes fenotípicos em 33 cepas (33/37) de C. albicans. Embora 

algumas cepas não tenham apresentado o padrão esperado para a espécie nos testes, nenhuma 

das 37 cepas de C. albicans confirmadas por biologia molecular demonstrou padrão distinto 

do esperado em ambos os testes fenotípicos concomitantemente.  Assim, quando estes testes 

são aplicados conjuntamente na diferenciação das espécies apresentam maior sensibilidade no 

processo de distinção, ou seja, quando houver identificação como C. albicans em pelo menos 

um dos testes, a acurácia da identificação é bastante aumentada, em relação ao padrão-ouro 

(biologia molecular).  

Diversos estudos buscaram estabelecer formas de diferenciação entre as espécies C. 

albicans e C. dubliniensis (SULLIVAN; MORAN; COLEMAN, 2005). Gamarra et al (2015) 

propuseram utilização de meio ágar Sabouraud adicionado de trifeniltetrazólio para esta 

distinção. Segundo os autores, as espécies apresentam diferentes colorações e aspectos na 

apresentação das colônias. Abordagens imunológicas também foram propostas para 

discriminar as duas espécies do binômio. Estudos estabeleceram técnicas 

imunocromatográficas (MAROT-LEBLOND et al., 2004) e de aglutinação em partículas de 

látex (MAROT-LEBLOND et al., 2006) com esta finalidade.   

A estratégia de identificação proposta pelo atual trabalho consiste na associação de 

testes fenotípicos para dirimir a confusão diagnóstica entre as espécies, especialmente em 

laboratórios de rotina diagnóstica de pequeno e médio porte sem acesso a técnicas 

moleculares. Deve-se, contudo, considerar que técnicas baseadas em perfil bioquímico dos 

isolados sempre poderão sofrer interferência de mudança de padrão fenotípico por diversos 

motivos, como condições de estoques, meios de cultura utilizados, além de que sua 

interpretação carreia um cunho de subjetividade do observador (AHMAD, S.; KHAN, Z.; 

ASADZADEH, M.; THEYYATHEL , A.; RACHEL CHANDY, 2012). 

Apesar do critério de inclusão desta pesquisa buscar que sobressaísse a espécie C. 

dubliniensis, pela inserção de cepas de origem animal com resistência a azólicos, todas as 

cepas estudadas foram confirmadas como C. albicans. Em estudo similar com cepas de 

origem humana, Ribeiro et al. (2011) também não encontraram C. dublininiensis entre as 

cepas estocadas. Em nossa pesquisa, este achado demonstra que os testes previamente 

utilizados para identificação das cepas em estudo foram suficientemente acurados, já que 

todos os isolados foram confirmados como C. albicans por biologia molecular.  
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Este estudo também objetivou investigar os mecanismos resistência apresentados 

pelos isolados estudados.  Foram abordados, por testes fenotípicos e moleculares, a atividade 

de bombas de efluxo, bem como alterações no perfil de esteróis da membrana fúngica. 

Trabalhos anteriores do nosso grupo indicaram o envolvimento de bombas de efluxo 

dependentes de ATP no fenótipo de resistência a derivados azólicos. Essa relação foi 

demonstrada pela exposição de cepas resistentes a essas drogas a um inibidor de bomba de 

efluxo (prometazina), revertendo o perfil de resistência (BRILHANTE et al., 2012; 

CASTELO-BRANCO et al., 2013). Além disso, algumas das cepas testadas neste estudo 

mostraram resistência cruzada a diferentes compostos azólicos, o que também sugere o 

envolvimento de bombas de efluxo dependentes de ATP, uma vez que todos os fármacos 

desta classe podem atuar como substratos para essas bombas, de forma pouco seletiva. 

A resistência antifúngica em cepas veterinárias foi relatada em vários estudos 

(BRILHANTE et al., 2013; BRITO et al., 2009; CASTELO-BRANCO et al., 2013; SIDRIM 

et al., 2010), mas pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares envolvidos.  

 Com base nessas informações, este estudo buscou investigar o papel das bombas de 

efluxo no comportamento de resistência nas cepas estudadas. Para avaliação fenotípica, foi 

realizado o ensaio de efluxo de rodamina 6G. Esta substância atua como substrato para 

bombas de efluxo dependentes de ATP, portanto, seria substrato de bombas do tipo CDR1 e 

CDR2. As cepas de C. albicans resistentes apresentaram maior efluxo de rodamina 6G do que 

as cepas suscetíveis a compostos azólicos, enfatizando a contribuição destas bombas para o 

desenvolvimento da resistência. Embora uma grande variabilidade nos valores da unidade de 

fluorescência relativa (RFU) tenha sido observada em cepas resistentes a azólicos, todos 

foram estatisticamente significantes. Além disso, esta variabilidade nos valores de RFU é 

esperada entre isolados da mesma espécie e mesmo entre clones do mesmo isolado, como 

demonstrado por Rocha et al (2016), que relataram que as repetições do mesmo isolado 

resistente apresentaram valores variáveis de fluorescência compatíveis com a atividade de 

efluxo aumentada. Embora não tenham sido encontradas correlações significativas entre a 

atividade de efluxo e a expressão gênica no presente estudo, Bhattacharya et al (2016) 

demonstraram uma boa correlação entre o ensaio de efluxo de rodamina 6G e a expressão 

gênica, por RT-qPCR, entre cepas de C. albicans isoladas de casos de candidíase vaginal.  

O teor de esteróis e/ou perfil de cepas resistentes também foram estudados. O 

conteúdo de ergosterol não mostrou diferenças significativas entre cepas resistentes e 
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suscetíveis, mesmo após pré-exposição a CIM/ 4 de fluconazol, como tentativa de ativação de 

mecanismos de resistência. A pré-exposição ao fluconazol (CIM/ 4) não desencadeou 

alterações nos esteróis celulares, possivelmente, devido à superprodução de ergosterol por 

superexpressão genética para antagonizar a ação de drogas antifúngicas, estabilizando o 

conteúdo final de ergosterol e a consequente viabilidade de células fúngicas. Esta hipótese 

parece razoável, mas outros estudos são necessários para entender melhor a dinâmica da 

biossíntese e adaptação de ergosterol em isolados de C. albicans, como sugerido por Lv et al 

(2016). 

Este estudo também abordou a expressão dos genes CDR1, CDR2, MDR1 e ERG11 

em cepas de C. albicans de animais com resistência a derivados azólicos. Os genes EGR1, 

EGR2 e MDR1 codificam proteínas transportadoras de membrana e sua expressão aumentada 

estaria relacionada à maior presença ou atividade dessas bombas de efluxo. O gene ERG11 

codifica a enzima-alvo das drogas azólicas. A expressão aumentada deste gene estaria 

relacionada à maior quantidade desta proteína, na tentativa de escape da ação das drogas 

antifúngicas.  

Na presente investigação, 73,3% (22/30) dos isolados superexpressaram pelo menos 

um dos genes estudados. Destes, 40,9% (9/22), 18,2% (4/22), 59,1% (13/22) e 54,5% (12/22) 

superexpressaram  CDR1, CDR2, MDR1 e ERG11, respectivamente. Nenhum isolado 

superexpressou os quarto genes simultaneamente. Houve correlação entre a expressão de 

CDR1 e CDR2. 

A corregulação da expressão gênica também foi relatada em cepas humanas, 

especialmente entre CDR1 e CDR2  (CHEN, L.M.; XU, Y.H.; ZHOU, C.L.; ZHAO, J.; LI, 

C.Y.; WANG, 2010), o que pode ser semelhante em cepas animais, levando ao 

desenvolvimento de resistência a azólicos. Nessas cepas, provavelmente ambos os genes CDR 

são regulados por um mecanismo comum. A superexpressão dos genes CDR e o aumento 

subsequente da atividade da bomba de efluxo são associados a resistência a azólicos em cepas 

de C. albicans de origem humana (COSTE et al., 2004; RICARDO; COSTA-DE-OLIVEIRA; 

DIAS, 2009; SANGLARD et al., 1997; WHITE, 1997). Nestas cepas, a proteína CDR1 

parece contribuir mais do que a proteína CDR2 para a resistência ao fluconazol (HOLMES et 

al., 2008; TSAO; RAHKHOODAEE; RAYMOND, 2009).  

Nos resultados obtidos, não foram observados aumentos na expressão gênica em oito 

cepas (3, 4, 8, 9, 12, 13, 18, 23), portanto, é provável que outros mecanismos moleculares 

estejam envolvidos no desenvolvimento do fenótipo de resistência a derivados azólicos.  
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Como demonstrado por outros autores, o desenvolvimento da resistência azole em 

Candida spp. classicamente envolve mecanismos diferentes, como a ativação de fatores de 

transcrição, regulação ou mutação de genes associados à biossíntese de ergosterol (ERG3 e 

ERG11) e regulação positiva de genes que codificam bombas de efluxo (CDR1, CDR2 e 

MDR1) (BERKOW et al., 2015; COSTE et al., 2006, 2007; TSAO; RAHKHOODAEE; 

RAYMOND, 2009). Vários estudos demonstraram a importância de polimorfismos/mutações 

de ERG11 para resistência em cepas humanas (FLOWERS et al., 2012; HUI G, XIAO-LI Z, 

LAI-QIANG G, SHUI-XIU L, YAN-JUN S, 2013; MORSCHHAUSER et al., 2007; 

SANGLARD et al., 2003), mesmo para outras espécies de Candida, como C. parapsilosis 

(SOUZA ACR, FUCHS BB, 2015). 

A fim de elucidar completamente os mecanismos subjacentes à resistência a derivados  

azólicos em cepas veterinárias de C. albicans, são necessárias novas investigações para 

avaliar o papel dos polimorfismos/mutações ERG11  e ERG3, bem como e fatores de 

transcrição envolvidos nesse fenômeno. 

Em isolados de C. albicans de origem humana, o surgimento de resistência a 

derivados azólicos é atribuído ao uso crônico inadequado ou profilático destas drogas em 

grupos específicos de pacientes (MORSCHHAUSER et al., 2007). No caso de cepas de 

origem animais, como em nosso estudo, o fenótipo de resistência nas cepas apresentou-se 

estável, mesmo após o armazenamento, e os animais não tinham história de exposição a 

drogas antifúngicas, sugerindo, portanto, que outros processos possam desencadear resistência 

nessas cepas. Assim, consideramos a hipótese de que isolados de fontes veterinárias podem 

adquirir resistência a azólicos após exposição a fatores de estresse ambientais, conforme 

descrito em outro estudo (CANNON et al., 2007).  Embora as cepas de Candida não humanas 

não sejam comumente submetidas a pressões seletivas por azólicos de uso clínico, essa 

pressão ainda ocorre através da exposição ambiental a esta classe de antifúngicos, 

especialmente em práticas agrícolas. A resistência cruzada entre estas drogas de uso agrícola e 

os azólicos usados na prática médica e veterinária já foi detectada (FARIA-RAMOS et al., 

2014; MULLER et al., 2007; ROCHA M.F. et al, 2016). 

De forma análoga, Chowdhary et al (2013), por exemplo, relataram a ocorrência de 

infecções por Aspergillus fumigatus resistentes a azólicos em pacientes não previamente 

tratados com estes fármacos. Esses isolados podem ter sido expostos a azólicos de uso 

agrícola, no meio ambiente, levando ao surgimento de resistência. Embora seja um fungo 

filamentoso, diferentemente do micro-organismo abordado em nosso estudo, essa espécie de 
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Aspergillus também é de importância clínica relevante e pode causar condições patológicas 

graves em indivíduos imunocomprometidos. Ademais, mutações encontradas nestas cepas de 

A. fumigatus podem ser semelhantes às encontradas nas cepas de C. albicans resistentes a 

derivados azólicos. 

Dessa forma, o presente estudo demonstra que a aplicação de métodos clássicos na 

identificação laboratorial destas espécies como aspecto em ágar cromogênico, tubo 

germinativo e formação de clamidoconídios em microcultivo são importantes na identificação 

do binômio C. albicans/C. dubliniensis. Além disso, a combinação da avaliação da semeadura 

em ágar girassol e ágar Tween 80™ oferece elevada acurácia quando aplicados em paralelo na 

diferenciação de C. albicans e C. dubliniensis isoladas de origem animal, tendo os métodos 

moleculares espaço reservado para casos específicos onde seja necessário dirimir dúvidas, ou 

em estudos mais apurados, como em casos de estudos de taxonomia, virulência ou 

epidemiologia.  

Com relação à resistência a derivados azólicos, pode-se concluir que este 

comportamento em cepas de C. albicans de origem animal decorre de mecanismos 

multifatoriais que envolvem a atividade aumentada de bombas de efluxo e superexpressão de 

genes correlacionados com síntese de bombas de efluxo - CDR1, CDR2 e MDR1-, além de 

genes relacionados à biossíntese do ergosterol - ERG11.  
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8 CONCLUSÕES  

 

1) Não houve identificação de Candida dubliniensis entre as cepas veterinárias estocadas 

como Candida albicans resistentes a derivados azólicos na micoteca do CEMM.  

 

2) A combinação de testes fenotípicos de identificação (ágar girassol e em ágar Tween 

80™) representa estratégia confiável ao diagnóstico laboratorial de Candida albicans. 

 

3) O perfil de resistência a derivados azólicos apresentado pelos isolados de C. albicans 

estudados representa um fenômeno multifatorial, no qual estão inseridos, ao menos, 

aumento da atividade de bombas de efluxo e superexpressão gênica. 
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APÊNDICE I - Preparo do ágar Tween 80™ segundo Slifkin, 2000 

 

 

Composição 

- Peptona 10,0 g 

- NaCl   5,0 g 
- CaCl2   0,1 g 

- Ágar 15,0 g 

- Tween 80™   5,0 mL 

- Água destilada   1,0 L 
 

 

Modo de preparo 

 Preparar o meio adicionando 10 g de Peptona, 5 g de NaCl, 0,1 g de CaCl2, 15 g de 

ágar a 1 L de água destilada. Autoclavar a 121 °C por 15 min. Deixar esfriar até 

aproximadamente 50 °C e adicionar 5 mL de Tween 80™ previamente autoclavado. Ajustar 

para pH final 6,8. 

 Distribuir em placas de Petri estéreis e deixar solidificar para uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

APÊNDICE II - Preparo do ágar semente de girassol segundo Khan et al, 2005 

 

 

Composição 

- Casca de semente de girassol 50,0 g 

- Ágar 15,0 g 
- Glicose 10,0 g 

- Água destilada   1,5 L 
 

 

Modo de preparo 

 Pesar 50 g de casca de semente de girassol manualmente separada e pulverizar durante 

3 a 4 min. Adicionar 1 litro de água destilada e deixar ferver por 30 minutos. Após a fervura, 

filtrar o líquido utilizando várias camadas de gaze.  

 Ao extrato obtido, acrescentar 15 g de ágar e 10 g de glicose. Completar o volume 

para 1 litro com água destilada e ajustar pH para 5,5. Em seguida, autoclavar a 121 °C por 15 

min.  

Distribuir em placas de Petri estéreis e deixar solidificar para uso. 
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Abstract
Background: Candida albicans, an important pathogen for
humans and animals, shares phenotypic features with
Candida dubliniensis, leading to misidentification. Thus, the
goal of this study was to apply a combination of phenotypic
tests for the differentiation of these cryptic species.

Methods and findings: Thirty-seven azole-resistant C.
albicans from animals and 03 C. dubliniensis from humans
were included in this study. Purity of strains was evaluated
on CHROMagar Candida™, on which both species present
green colonies. Then, phenotypic characterization was
performed based on the growth pattern on sunflower seed
agar, where C. albicans presents smooth colonies and C.
dubliniensis presents rough colonies, and esterase
production on Tween 80™ agar, which is positive for C.
albicans, forming an opacification zone, and negative for C.
dubliniensis. Molecular differentiation was performed with
primers CALF/CALR for the amplification of ITS1/ITS2
regions of rDNA, yielding an amplicon of 100 bp for C.
albicans, but not for C. dubliniensis. Of the 37 C. albicans, 35
showed green colonies on CHROMagar Candida Medium™,
36 presented smooth colonies on sunflower seed agar,
while 34 showed an opacification zone on Tween 80™ agar.
PCR yielded 100-bp-amplicons for all 37 C. albicans strains,
confirming their identification. Control strains of C.
dubliniensis showed the expected phenotypic features and
amplicons were not obtained for the specific PCR reaction.

Conclusions: The phenotypic methods used were not
absolutely effective, however, the combined observation of
smooth colonies on sunflower seed agar with an

opacification zone on Tween 80™ agar leads to a reliable
presumptive phenotypic identification of C. albicans.

Keywords: Candida albicans; Candida dubliniensis;
Animal; Phenotypic differentiation

Introduction
Yeasts of the genus Candida are the main fungal pathogens

for humans and animals, and are important causes of
nosocomial infection. Even though C. albicans is still commonly
associated with superficial and deep infections, Candida
infections with non-C. albicans species has increased in recent
decades [1]. C. dubliniensis, for instance, was first described by
Sullivan et al. [2], from oral lesions of HIV-positive patients and,
since then, has been isolated from several other cases of human
infections [3,4], including fungemia [5]. Isolation of this species
from animals is rare, but C. dubliniensis has been recovered from
bird droppings [6] and the surface of ticks that had contact with
bird excrements [7].

C. albicans and C. dubliniensis are cryptic species and share
several phenotypic characteristics, as germ tube formation and
chlamydospore production, when grown on cornmeal agar [8].
Although some phenotypic characteristics slightly differ
between these species, definite differentiation of C. albicans and
C. dubliniensis relies on molecular methods [9,10].

Studies have shown that C. dubliniensis develops antifungal
resistance more promptly than C. albicans [11]. However, our
group has recovered azole-resistant C. albicans from several
animal species [12-15]. Therefore, this study aimed to reidentify
these isolates, focusing on evaluating the accuracy of combined
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phenotypic tests for the differentiation of C. albicans and C.
dubliniensis, using the polymerase chain reaction (PCR)-based
identification as gold standard.

Methods

Strains
The inclusion criteria used for the strains in this study were:

previous phenotypic identification as C. albicans and resistance
to azole derivatives. Thus, 37 C. albicans strains previously
stored in saline at 4°C in the culture collection of the Specialized
Medical Mycology Center (CEMM) of the Federal University of
Ceara; Brazil, were subcultured in Sabouraud broth, and
incubated at 35°C for 24 h. Then, the strains were subcultured
on Sabouraud agar and incubated at 35°C, for further 24 h. After
recovery, the purity of the strains was confirmed on
chromogenic agar and additional phenotypic tests were
performed to assure their identification as C. albicans. Three
strains of C. dubliniensis from human infections and C. albicans
ATCC 10231 were also included in the study as control strains.

Phenotypic methods

Germ tube test
After confirming the viability of the strains, the isolates were

tested for germ tube formation. One fungal colony was
inoculated in 0.5 ml of human serum and incubated at 37°C for a
period of 3 h. Every 30 minutes, a drop of the suspension was
observed under light microscopy at magnifications of 100x and
400x. Tubular fungal structures with parallel walls growing out of
blastoconidia, without constrictions, were compatible with germ
tubes. Both C. albicans and C. dubliniensis are capable of
forming germ tubes and true hyphae [2].

Micromorphological analysis on cornmeal agar
The strains were seeded on cornmeal agar supplemented with

Tween 80™ and incubated for 3 to 5 days, at room temperature
(28ºC). Then, the plates were observed under light microscopy
at magnifications of 100x and 400x, in order to analyze the
microscopic arrangement of each isolate and the production of
chlamydospores, which are characteristic of both C. albicans and
C. dubliniensis [2].

Growth on CHROMagar Candida medium™
The strains were grown on agar CHROMagar Candida™ (Difco

™) by streaking into quadrants. After incubation at 35°C, for 48
h, the chromogenic patterns of each tested strain were
observed. According to the manufacturer, colonies of C. albicans
and C. dubliniensis grown on this medium are green, after
incubation for 48 h [16].

Growth on sunflower seed agar
Growth on sunflower seed agar was evaluated for the

phenotypic differentiation of C. albicans and C. dubliniensis. The
strains were streaked, as described by Khan et al. [17], incubated

at 28°C, for three days, and daily observed to evaluate the
texture of the colonies. On this agar, C. albicans colonies have a
smooth texture, while those of C. dubliniensis have a rough
texture [17].

Esterase production on Tween 80™ agar
Strains were inoculated in duplicate on agar containing Tween

80™, as described by Slifkin [18], in order to evaluate the
production of esterases. The plates were incubated at 30°C for
up to 12 days and were daily observed for the presence of an
opacification zone around the point of inoculation. C. albicans
produces esterases, forming an opacification zone, after up to 5
days of incubation, whereas C. dubliniensis does not produce
these enzymes, hence opacification zones are not observed,
after 12 days of observation.

Molecular identification by polymerase chain
reaction (PCR)

Strains were grown on Sabouraud agar, for 48 hours, and
submitted to DNA extraction using the High Pure PCR Template
Preparation Kit (Roche™). After extraction, DNA was quantified
through Qubit™. The obtained DNA samples were subjected to
PCR, according to the methodology described by Ahmad et al.
[8], using species-specific primers to amplify specific ITS1 and
ITS2 regions of rDNA. For the identification of C. albicans, CALF
(5'-3'TGGTAAGGCGGGATCGCTT) and CALR
(5'GGTCAAAGTTTGAAGATATAC) primers were used. The PCR
reaction was performed in a final volume of 25 µL, containing 2
µL of each primer (50 pmol.µL-1), 5 µL of 1 mM dNTP mix
(Promega™), 0.25 U GoTaq® Hot Start Polymerase (Promega™), 5
µL 5X Green GoTaq® Flexi Buffer (Promega ™), 5 μL MgCl2
(Promega™), 3.95 µL of ultrapure water and 2 µL of DNA
template. Cycling conditions included initial denaturation at
95°C for 5 min, followed by 30 cycles at 95°C for 1 min, 55°C for
30 s and 72°C for 1 min, with final extension at 72°C, for 10 min.
After the reaction, amplicons were subjected to electrophoretic
run on 2% agarose gel, and 100bp-DNA bands were compatible
with C. albicans.

Results
Confirmatory phenotypic tests showed that all C. albicans

strains produced germ tubes in human serum and
chlamydospores on cornmeal agar. On CHROMagar Candida™,
35 (94.6%) strains were green, while two (5.4%) were blue.

As for the phenotypic differentiation, 36 (97.3%) strains
showed smooth colonies, when they were grown on sunflower
seed agar, while only one (2.7%) showed rough colonies (Figure
1A). Concerning the production of esterases on Tween 80™ agar,
34 (91.9%) strains produced an opacification zone, within five
days, whereas 3 (8.1%) did not produce an opacification zone,
after 12 days of incubation (Figure 1B).

Regarding the molecular identification, all 37 strains of C.
albicans showed the specific 100-bp-amplicon, after PCR
reaction, confirming the identification of the tested strains as C.
albicans (Figure 1C).
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C. dubliniensis control strains presented the expected
phenotypic features for the species, i.e., germ tube production
in human serum and chlamydospores on cornmeal agar, green
colonies on chromogenic agar, rough colonies on sunflower seed
agar (Figure 1A) and the absence of opacification zone on Tween
80™ agar, after twelve days of incubation (Figure 1B). As for the
molecular identification, the specific PCR reaction with C.
dubliniensis did not amplify any DNA sequence; hence, no
amplicons were obtained, confirming their identity.

Figure 1: Phenotypic and molecular tests for the
differentiation of Candida albicans and Candida dubliniensis.
A: Growth on sunflower seed agar: C. albicans shows smooth
colony (left), while C. dubliniensis shows rough colony (right,
arrow). B: Growth on Tween 80™ agar: C. albicans colonies
are surrounded by an opacification zone (upper and lower
left-arrows), after five days of incubation, while C. dubliniensis
does not present this opacification zone (upper and lower
right). C: Representative 2% agarose gel electrophoresis with
nine tested strains: Lane 01-100 bp molecular weight marker;
Lane 02-C. albicans ATCC 10231; Lane 03 – C. dubliniensis;
Lanes 04-12 - test strains confirming the identification as C.
albicans; Lane 13 – negative control. Note 100-bp-amplicons
are compatible with C. albicans.

Discussion
C. albicans and C. dubliniensis are phylogenetically related

species and share several phenotypic characteristics, often
leading to misdiagnosis. The use of several phenotypic
techniques has been proposed by different authors to accurately
identify these species [10,17,18]. However, in many cases, the
interpretation of these tests also relies on subjective
descriptions, such as changes in color tones on standard
chromogenic media or growth on hypertonic media [19]. C.
albicans is more prevalent than C. dubliniensis as commensal
and infectious agents of humans [20], and, apparently, C.
albicans shows greater virulence potential in animal models,
while C. dubliniensis shows greater ability to develop resistance
to antifungal agents [11]. Studies with strains from animals,

developed by our group, have detected the emergence of azole
resistance in Candida spp. recovered from several animal
species, especially C. albicans, demonstrating the importance of
researches assessing this subject [12-15].

In this study, phenotypic methods were not absolutely
effective for the differentiation of C. albicans and C. dubliniensis.
However, the combined application of both methods (growth on
sunflower seed agar and Tween 80™ agar) allowed the reliable
presumptive identification of these cryptic species. Both
phenotypic tests were compatible with C. albicans in 33/37
strains. Although some strains did not present the expected
pattern for the species, none of the 37 tested C. albicans
simultaneously showed atypical phenotypic behavior in both
phenotypic tests. This association of tests seems to be an
interesting tool to resolve the diagnostic confusion between
yeast species, especially in small and medium routine diagnostic
laboratories without access to molecular techniques.
Furthermore, our findings show that the tests previously used
for the identification of the strains were sufficiently accurate,
since all isolates were confirmed as C. albicans by molecular
biology.

Thus, our study shows that the application of classical
methods in the identification of these cryptic species, including
color and aspect on chromogenic agar and germ tube and
chlamydospore formation, is important to identify Candida
strains as C. albicans/C. dubliniensis. Moreover, the combined
assessment of growth on sunflower seed agar and Tween 80™
agar improves the accuracy of phenotypic identification for the
differentiation of C. albicans and C. dubliniensis.
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Summary
This� study� investigated� potential� mechanisms� of� azole� resistance� among� Candida 
albicans� from� animals,� including� efflux� pump� activity,� ergosterol� content� and� gene�
expression.�For�this�purpose,�30�azole-�resistant�C. albicans�strains�from�animals�were�
tested�for�their�antifungal�susceptibility,�according�to�document�M27-�A3,�efflux�pump�
activity�by�rhodamine�6G�test,�ergosterol�content�and�expression�of�the�genes�CDR1, 
CDR2, MDR1, ERG11�by�RT-�qPCR.�These�strains�were�resistant�to�at�least�one�azole�
derivative.� Resistance� to� fluconazole� and� itraconazole� was� detected� in� 23� and� 26�
strains�respectively.�Rhodamine�6G�tests�showed�increased�activity�of�efflux�pumps�in�
the�resistant�strains,�showing�a�possible�resistance�mechanism.�There�was�no�difference�
in�ergosterol�content�between�resistant�and�susceptible�strains,�even�after�fluconazole�
exposure.�From�30�strains,�22�(73.3%)�resistant�animal�strains�overexpressed�one�or�
more� genes.� From� this� group,� 40.9%� (9/22)� overexpressed� CDR1,� 18.2%� (4/22)�
overexpressed� CDR2,� 59.1%� (13/22)� overexpressed� MDR1� and� 54.5%� (12/22)�
overexpressed� ERG11.� Concerning� gene� expression,� a� positive� correlation� was�
observed�only�between�CDR1 and CDR2.�Thus,�azole�resistance�in�C. albicans�strains�
from�animals� is�a�multifactorial�process�that� involves� increased�efflux�pump�activity�
and�the�overexpression�of�different�genes.

K E Y W O R D S

animal,�antifungal,�gene�expression,�resistance,�yeast

1  | INTRODUCTION

The� genus�Candida� gathers� yeast� that� compose� animal� and� human�
microbiota�that�may�cause�opportunistic�infections.1–4�Many�of�these�
yeast� are� potentially� pathogenic,� of� which� C. albicans� is� the� most�
important�in�human�and�veterinary�medicine.5,6�Azole-�resistant�C. albi-
cans�strains�have�been�isolated�from�healthy�and�diseased�animal�hosts�
with�no�history�of�prior�antifungal�treatment.1,2,4

In�strains�from�humans,�it�is�known�that�azole�resistance�is�a�mul-
tifactorial� phenomenon.� Resistance� commonly� emerges� from� long�

periods� of� antifungal� treatment/prophylaxis,� as� a� result� of� genetic�
mutations�or�increased�expression�of�genes�involved�in�the�biosynthe-
sis�of�ergosterol�(eg�ERG3 and ERG11)�and/or�in�the�activity�of�efflux�
pumps�of�the�Major�facilitator�superfamily�(MFS)�and�the�ATP-�binding�
cassette�(ABC).7,8�ABC�pumps�are�widely�described�as�the�main�cause�
of�azole�resistance�in�C. albicans�from�humans.9,10�These�strains�present�
higher�mRNA�levels�of�the�efflux�pump�genes�for�Candida�drug�resis-
tance�1�(CDR1)�and�2�(CDR2),�even�after�short�exposure�to�antifungal�
drugs.8,10–12�Furthermore,� the� increased�expression�of� the�multidrug�
resistant� 1� (MDR1)� gene� of�MFS,�which� encodes� proton-�dependent�
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efflux�pumps,�may�be�associated�with�specific�fluconazole�resistance.13 
Finally,� the� increased� expression� and/or� polymorphism/mutation� of�
ERG11� gene�may� lead� to� increased� amount� of� the� enzyme� Erg11p�
or�decreased�affinity�between�azoles� and� this� enzyme,� respectively,�
resulting�in�azole�resistance.11,14,15

The� emergence� of� resistance� among�C. albicans� from� animals� is�
not�well�understood.�Despite�reports�of�resistance�to�azoles�in�these�
strains,1,2,16–18� the� contribution� of� the� efflux� pump� encoding� genes�
CDR and MDR�and�the�gene�involved�in�ergosterol�biosynthesis�ERG11 
had�never�been�assessed�in�animal�strains.�It�is�hypothesised�that�the�
development�of� resistance� in� these� fungi�may�be�a�way� to�adapt� to�
stress� in� the� environment� and/or� within� animal� hosts.19� Thus,� this�
study�aimed�to� investigate�the�role�of�efflux�pumps,�ergosterol�con-
tent�and�expression�of�the�genes�CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11 in 
the�development�of�azole�resistance�among�C. albicans�from�animals.

2  | MATERIALS AND METHODS

2.1 | Assessed strains and antifungal susceptibility 
testing

Thirty�azole-�resistant�C. albicans� strains� from�animals�were�analysed�
in� this� study.� The� animal� strains� were� recovered� from� rheas� (Rhea 
americana,� n=9),� porcupine� (Coendou prehensilis,� n=1),� sheep� (Ovis 
aries,�n=6),�cockatiels� (Nymphicus hollandicus,�n=2),�dogs� (Canis lupus 
familiaris,� n=3)� and�manatees� (Trichechus manatus,� n=9).� One� strain�
recovered�from�rhea�was�susceptible�to�all�tested�azoles�and�was�cho-
sen�as�the�control�strain�for�gene�expression�in�this�study.�Almost�all�
tested�C. albicans� strains�were� colonising� different�mucosal� sites� of�
healthy�animals,�except�for�that�from�porcupine,�which�was�isolated�
from�an�invasive�fungal�infection.�In�addition,�it�is�important�to�high-
light�that�none�of�the�animal�hosts�had�a�history�of�antifungal�treat-
ment.�These�strains�belong�to�the�fungal�collection�of�the�Specialized�
Medical�Mycology�Center�of�the�Federal�University�of�Ceará�and�are�
stored�at�−20°C.

The� inclusion� criterion� of� the� strains�was� the� presence� of� resis-
tance�to�at�least�one�azole�derivative,�but�all�tested�strains�were�sus-
ceptible� to�amphotericin�B�and�caspofungin.�This� inclusion�criterion�
was�based�on�the�frequent�isolation�of�azole-�resistant�Candida�strains�
from�animals.�As�previously�stated,�one�azole-�susceptible�strain�from�
a� rhea�was�used�as�control� strain� (calibrator� for�qPCR).�Four�human�
strains�of�C. albicans� (two�azole�resistant—C1�and�C2,�and�two�azole�
susceptible—C3� and� C4)� were� added� for� comparative� purposes� in�
different�tests�of�this�study.�Antifungal�susceptibility�was�reassessed�
using�broth�microdilution,�following�the�M27-�A3�document�of�CLSI,20 
as�previously�reported.1,2�The�assay�was�performed� in�duplicate�and�
the�strain�C. parapsilosis�ATCC�22019�was�used�as�quality�control.20

2.2 | Efflux of rhodamine 6G

Rhodamine�6G�(R6G)�acts�as�a�substrate�for�CDR�pumps.21�This�fluo-
rescent�dye�is�used�as�a�tool�for�the�evaluation�of�the�efflux�activity�of�
these�pumps.�In�this�step,�the�efflux�of�rhodamine�6G�was�tested�by�

the�methodology�described�by�Rocha�et�al.,� [22]�with�modifications.�
Eleven�randomly�selected�azole-�resistant�C. albicans�strains�(numbers�
3,�9,�10,�11,�18,�19,�21,�25,�27,�28�and�30)�were�grown�in�duplicate�in�
2�mL�of�YEPD�broth,�at�37°C,�for�24�h.�Afterwards,�fungal�inocula�con-
taining�2�×�107�cells�mL−1�were�prepared�according�to�standard�2�on�
McFarland’s�scale,�after�prior�validation�by�cell�counting�in�Neubauer�
chamber�and�pour�plate�technique.�Cells�were�centrifuged�at�4500�g 
for�5�min,�the�supernatant�was�discarded,�and�the�pellet�was�washed�
twice� in� 2�mL� of� PBS� (pH� 7.0).� Subsequently,� cells� were� deprived�
of�energy�by� incubation�under�constant�agitation� in�2�mL�of�PBS�at�
37°C,� for�1�h.�Then,�R6G�was�added�to�obtain�a� final�concentration�
of�15�μmol�L−1�and�the�suspension�was�incubated�at�37°C,�for�1�h,�in�
the�dark,�under�constant�agitation,�to�allow�the�influx�of�R6G�into�the�
yeast�cells.�After�incubation,�the�cells�were�washed�twice�in�2�mL�of�
PBS�and�suspended�in�2�mL�of�PBS�at�4°C.�Then,�50�μL�of�each�sample�
was�distributed� in�a�96-�well�plate�previously� filled�with�150�μL�PBS�
with�or�without�1%�glucose,�at�4°C.�Cells�were� left� to�sediment� for�
5�min�and�the�temperature�was�adjusted�to�37°C.�Then�50�μL�of�the�
supernatant�was�transferred�to�a�new�96-�well�plate�(Hard-�Shell�Low-�
Profile�Thin-�Wall)� after�1,�15,�30�and�60�min.�Relative� fluorescence�
units� (RFU)�were�measured�at�37°C,�using�a�CFX96�TouchTM�Real-�
Time�PCR�Detection�System� (Bio�Rad,�Hercules,�CA,�USA),�applying�
560-�580�nm�filter.�Wells�containing�only�PBS�were�considered�nega-
tive�control�for�efflux�activity,�as�they�represent�the�basal�fluorescence�
of�each�isolate.�As�previously�reported�by�Rocha�et�al.,�[22]�after�time�
15�min,� fluorescence� reading� stabilises� tending� to� a�plateau,� so� this�
time�was�used� to� compare� the� samples.� For� comparative� purposes,�
two� susceptible� C. albicans� strains� from� humans� (C3� and� C4)� were�
added�in�this�step�of�the�research.�The�obtained�data�are�expressed�
as� relative� fluorescence�unit� of� the� supernatant�of� each� fungal� cul-
ture,� which� is� defined� as� the� difference� between� the� fluorescence�
obtained�for�glucose-�exposed�and�glucose-�free�(negative�control�for�
efflux�activity)�replicates�of�each�strain.�Therefore,�higher�RFU�values�
indicate�increased�efflux�activity.

2.3 | Ergosterol content

The� ergosterol� content� of� six� randomly� selected� strains�was� deter-
mined,�according�to�Cordeiro�et�al.,�[23]�with�few�adaptations.�These�
azole-�resistant�C. albicans�strains�were�cultured�in�the�presence�(pre-
exposure)� or� absence� (negative� control)� of� MIC/4� fluconazole,� in�
duplicate.�The� isolates�were�exposed� to�MIC/4� fluconazole� in�5�mL�
of�YEPD,�based�on�the�MIC�values�obtained�for�each�strain.�The�initial�
inoculum�was�standardised�to�0.5�on�McFarland’s�scale�and�cultures�
were�incubated�at�37°C�for�24�h.�Then,�strains�were�incubated�at�37°C,�
overnight,�under�constant�agitation�in�2�mL�RPMI�1640�broth,�allow-
ing�growth�to�achieve�a�concentration�of�2�×�107�cells�mL−1,�according�
to�standard�2�on�McFarland’s�scale.�Then�replicates�were�centrifuged�
at� 3500�g� for� 5�min.� The� pellets�were�washed� in� PBS� and� adjusted�
to�the�turbidity�2�of�McFarland�standard.�Then�1�mL�of�the�suspen-
sion�was�centrifuged�at�3500�g�for�5�min�and�the�pellet�resuspended�
in�0.5�mL�of�alcohol-�KOH�solution�(0.7�mol�L−1�KOH�in�60%�ethanol)�
and�incubated�for�1�h�at�95°C�in�a�waterbath.�After�cooling,�1�mL�of�
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n-�hexane�was�added�and�the�tubes�were�vigorously�shaken�for�5�min.�
Subsequently,�the�tubes�were�centrifuged�at�3500�g�for�5�min�and�the�
upper�organic�layer�transferred�to�a�new�tube�and�mixed�with�1�mL�of�
n-�hexane.�Then,�absorbance�of�this�solution�was�measured� in�dupli-
cate�at�261,�273,�282�and�294�nm�in�a�spectrophotometer.�For�com-
parative� purposes,� two� susceptible�C. albicans� strains� from� humans�
(C3�and�C4)�were�added�in�this�step�of�the�research.

2.4 | Total RNA extraction and gene 
expression analysis

Total� RNA� was� prepared� in� triplicate� from� three-�pooled� sample�
groups� using� the� RNeasy� mini� kit� (Qiagen� Sci.,� Germantown,� MD,�
USA)�according�to�the�manufacturer’s�instructions.�Briefly,�the�strains�
were�grown�in�YEPD�broth�(0.5%�yeast�extract,�1%�peptone,�2%�dex-
trose)�at�30°C�for�24�h,�until�reaching�the�mid-�log�growth�phase.�Then,�
1�mL�of�each�sample�containing�approximately�5�×�107�cells,�accord-
ing�to�McFarland�5.�It�was�centrifuged�at�4500�g�and�the�pellet�was�
lysed�with�RLT�buffer�and�0.45-�0.55�mm�glass�beads�using�Precellys�
24� disrupter� (Bertin� Technologies,� Rockville,�MD,� USA).� The� lysate�
was�diluted�1:1�with�70%�ethanol�and�transferred�to�a�spin�column.�
Genomic� DNA� was� degraded� using� RNase-�free� DNase� for� 15�min�
at� room� temperature.� After� three� washes,� the� RNA� was� eluted� in�
RNase-�free�water�and�the�concentration�was�measured�using�Qubit�
fluorometer�and�RNA�Assay�Kit�(Invitrogen,�Paisley,�UK).�The�reverse�
transcription�was�performed�with�1�μg�of�RNA�combined�with�1�μL�
of� Improm� II� (Promega,� Madison,�WI,� USA),� 0.5�mm� of� each� dNTP�
(Promega),�40�U�of�RNaseOUT� (Invitrogen,�Grand� Island,�NY,�USA),�
0.5 μg�of�oligo-�dT�primers�(Promega)�and�RNase-�free�water�to�make�a�
final�reaction�volume�of�20�μL.�Reverse�transcription�was�performed�
at�42°C�for�60�min,�followed�by�70°C�for�15�min.�The�cDNA�products�
were�stored�at�−80°C�for�later�use�as�templates�for�quantitative�real-�
time�PCR�(qPCR).�Negative�controls�or�RT�blanks�were�prepared�under�
the�same�conditions,�but�without�inclusion�of�reverse�transcriptase.

Expression� levels� of� the� target� genes� (CDR1, CDR2, MDR1 and 
ERG11)�and�reference�endogenous�gene�(ACT1)�were�assessed�by�qPCR.�
The�primers�used�were�CDR1�(F:�5′-�TGCCAAACAATCCAACAA-�3′�and�
R:� 5′-�CGACGGATCACCTTTCATACGA-�3′),� CDR2� (F:� 5′-�AAGGTTT 
TGATGCTACTGC-�3′�and�R:�5′-�GTCGGACATGTGGCTCAAA-�3′),�MDR1  
(F:� 5′-�GTGTTGGCCCATTGGTTTTCAGTC-�3′� and� R:� 5′-�CCAAAGCA 
GTGGGGATTTGTAG-�3′),� ERG11� (F:� 5′-�GGTGGTCAACATACTTCTG 
CTTC-�3′� and� R:� 5′-�GTCAAATCATTCAAATCACCACCT-�3′)� and�ACT1 
(F:�5′-�AAGAATTGATTTGGCTGGTAGAGA-�3′�and�R:�5′-�TGGCAGAAG
ATTGAGAAGAAGTTT-�3′).24�Reaction�mix�contained�0.5�μL�of�cDNA,�
1.5 μL�of�2�μm�primer�and�7.5�μL�of�2�×�FastStart�Universal�SYBR�Green�
Master�(Roche,�Indianapolis,�IN,�USA)�in�a�final�volume�of�15�μL.�An�EP�
Realplex�Mastercycler� (Eppendorf,�HH,�Hamburg,�Germany)�was� set�
up�with� the� following� amplification� conditions:� 95°C� for�10�min,� 40�
cycles�of�95°C� for�15�s,� 50°C� for�15�s� for�CDR1, CDR2, ERG11 and 
ACT1,� or� 55°C� for� 15�s� for�MDR1,� and�60°C� for� 30�s.� Fluorescence�
data�were�acquired�during�the�60°C�extension�step.�To�determine�the�
linearity�(R2)�and�the�efficiency�(E)�of�the�PCR�amplifications,�standard�
curves�were�generated�for�each�gene�using�serial�dilutions�of�cDNA�

preparations.� Specificity� of� each� reaction�was� ascertained� after� fin-
ishing� the� amplification� protocol.� This� was� achieved� by� performing�
the�melting�procedure� (55-�95°C,�starting�fluorescence�acquisition�at�
55°C�and�taking�measurements�at�10�s�intervals�until�the�temperature�
reached�95°C).�As�negative�controls,�samples�with�RNA�but�without�
reverse�transcriptase�were�used.�The�relative�quantification�was�per-
formed�using�the�2−ΔΔCq�method.25�Target�gene�expression�was�nor-
malised� against�ACT1� transcript� levels.� Overexpression�was� consid-
ered�when�the�expression�level�of�target�genes�of�the�resistant�strains�
was�statistically�higher� than� that�of� the�susceptible�calibrator�strain.�
Threshold�and�Cq� (threshold�cycle)�values�were�automatically�deter-
mined�by�the�ReAlplex�2.2�software�(Eppendorf),�using�default�parame-
ters.�As�previously�stated,�one�azole-�susceptible�C. albicans�strain�from�
a�rhea�was�used�as�control�strain�(calibrator�for�qPCR).�For�comparative�
purposes,� two�resistant�C. albicans�strains� (C1�and�C2)�from�humans�
were�added�in�this�step.

2.5 | Statistical analysis

Efflux� pump� activity,� ergosterol� content� and� expression� levels� of�
CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11�were� subjected� to� Log(Y)� transfor-
mation,�assuming�a�Gaussian�distribution,�and�expressed�as�mean�±�
standard� error� (SE)� of� three� measurements.� These� data� were� then�
compared�using�a�two-�way�analysis�of�variance�(AnOvA),� followed�by�
Tukey’s�method�for�multiple�comparison�for�efflux�pump�activity�and�
ergosterol�content�and�Fisher’s�Least�Significant�Difference�post�hoc�
test�for�gene�expression�analysis.�Spearman’s�rho�(rs)�correlation�test�
was�performed�with�gene�expression�data.�In�all�tests,�P<.05�was�con-
sidered�statistically�significant.�Correlation� tests�were�performed�by�
Spearman�method.

3  | RESULTS

The� poststorage� reevaluation� of� the� antifungal� susceptibility� dem-
onstrated� stability�of� the�azole-�resistant�phenotype�of� these�animal�
C. albicans� strains� (Table�1).� Resistance� to� fluconazole� and� itracona-
zole�was�observed�in�23�and�26�isolates�respectively.

Rhodamine�6G�(R6G)�test�was�used�to�detect�efflux�pump�activ-
ity.� Figure�1� shows� the� Relative� Fluorescence� Unit� (RFU)� values,�
which� represent� the� difference� between� the� fluorescence� obtained�
for� glucose-�exposed� and� glucose-�free� (negative� control)� replicates�
of� each� tested� strain.�Even� though�azole-�resistant� strains�presented�
great�variability�in�efflux�activity,�it�was�observed�that�the�supernatant�
obtained�from�these�strains�in�the�presence�of�glucose�showed�signifi-
cantly�higher�RFU�values�(P<.05)�than�that�obtained�from�susceptible�
strains,�suggesting�enhanced�activity�of�ATP-�dependent�efflux�pumps�
in�the�azole-�resistant�C. albicans.�Although�this�significant�difference�
was�observed,� significant� correlations� between�efflux� activity,� azole�
MIC�values�and�gene�expression�were�not�found�by�Spearman’s�test.

Ergosterol� content�was� determined� for� eight� randomly� selected�
strains�at�four�different�wavelengths�(261,�273,�282,�294�nm).�There�
were� no� differences� between� azole-�resistant� or� susceptible� strains,�
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when�they�were�exposed�or�not�to�fluconazole.�These�findings�suggest�
that� there�were�no�changes� in� the� final� amounts�of�ergosterol�or� in�
the�sterol�profile�extracted�from�the�strains,�even�under�the�stress�of�
exposure�to�subinibitory�doses�of�fluconazole.

CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11�expression�profiles�for�all�strains�
are� presented� in� Figure�2.�Twenty-�two� out� of� thirty� (22/30,� 73.3%)�
analysed� resistant� strains� presented� overexpression� of� one� or�more�
genes.�Of� these�samples,�40.9%� (9/22)�overexpressed�CDR1,�18.2%�
(4/22)�overexpressed�CDR2,�59.1%�(13/22)�overexpressed�MDR1 and 
54.5%� (12/22)� overexpressed� ERG11.� Eleven� strains� (11/22,� 50%)�

overexpressed�only�one�gene�alone:�CDR1� (strains�5,�11,�16),�MDR1 
(strains�7,�19,�20)�and�ERG11�(strains�10,�24,�25,�27,�28).�None�over-
expressed�only�CDR2.�Moreover,�27.3%�simultaneously�overexpressed�
two� genes� (6/22;� strains� 6,� 14,� 22,� 26,� 29� and� 30),� 22.7%� overex-
pressed� three�genes� (5/22,� strains�2,�15,�17,�21,�31).�None�overex-
pressed� the� four� tested�genes.�Positive�correlations� in�gene�expres-
sion�were� observed� between�CDR1 and CDR2� (rs=0.787,� P<.0001).�
Spearman’s�correlation�test�was�performed,�but�no�significant�correla-
tions�were�detected�between�gene�expression,�rhodamine�6G�efflux�
and�azole�MIC�values.

4  | DISCUSSION

This�study�investigated�CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11�gene�expres-
sion� in�C. albicans� strains� from�animals�with�antifungal�drug�resist-
ance.� Previous� works� of� our� group� indicated� the� involvement� of�
ATP-�dependent�efflux�pumps�in�the�phenotype�of�azole�resistance,�
as� exposure� of� azole-�resistant� strains� to� an� efflux� pump� inhibitor�
(promethazine)� reversed� the� antifungal� resistance.1,26� In� addition,�
some� of� the� strains� tested� in� this� study� showed� cross-�resistance�
to� different� azole� drugs,� which� also� suggests� the� involvement� of�
ATP-�dependent�efflux�pumps,�since�all�azole�drugs�can�act�as�sub-
strates�for�these�pumps.�Antifungal�resistance�in�veterinary�strains�
has�been�reported�in�several�studies,1,2,17,18�but�little�is�known�about�
the�molecular�mechanisms�that�lead�to�azole�resistance�among�these�
strains.

In�an�attempt� to�assess�possible� resistance�mechanisms� in� the�
studied�strains,�we�performed�the�rhodamine�6G�efflux�assay.�This�
substance� acts� as� substrate� for� ATP-�dependent� efflux� pumps.� In�

F IGURE  1 Efflux�of�Rhodamine�6G�in�azole-�resistant�Candida 
albicans�strains.�Data�are�expressed�in�Relative�Fluorescence�
Unit�(RFU)�values,�which�represent�the�difference�between�the�
fluorescence�obtained�for�glucose-�exposed�and�glucose-�free�
(negative�control�for�efflux�activity)�replicates�of�each�tested�strain.�
RFU�at�15�min�after�exposure�to�glucose.�White,�susceptible�strains.�
Grey,�resistant�strains.�Statistically�significant�differences�were�
observed�between�the�RFU�values�of�susceptible�and�resistant�
strains.�Values�are�expressed�as�mean�±�standard�error�(SE)�of�three�
measurements.�*P<.05

TABLE  1 Antifungal�susceptibility�of�Candida albicans�strains�from�
different�animal�species

Source Strains

Minimum inhibitory concentration 
(μg mL−1)

Fluconazole Itraconazole

Rhea 1a 1b 0.5b

2 64 16

3 64 16

4 64 16

5 64 16

6 64 0.25b

7 1b 16

8 1b 4

9 1b >16

10 32 0.125b

Porcupine 11 64 16

Cockatiel 12 64 16

13 64 16

Sheep 14 64 16

15 64 0.5b

16 64 16

17 64 0.5b

18 >64 >16

19 >64 >16

Dog 20 64 16

21 64 16

22 2b 2

23 8 >16

24 4b >16

25 0.125b >16

Manatee 26 32 >16

27 16 >16

28 32 >16

29 4b >16

30 16 >16

31 64 >16

aNumber�1�strain�is�a�susceptible�C. albicans�strain�used�as�control�for�gene�
expression�tests.
bSusceptible.
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this�study,�although�a� large�variability� in� relative� fluorescence�unit�
(RFU)�values�was�observed� in�azole-�resistant� strains,� these�strains�
presented� statistically� significant� higher� efflux� of� rhodamine� 6G�
than� the� azole-�susceptible� strains� of� C. albicans,� emphasising� the�
contribution� of� these� pumps� for� the� development� of� azole� resis-
tance.�Moreover,�this�variability�in�RFU�values�is�expected�between�
isolates�of�the�same�species�and�even�between�clones�of�the�same�
isolate,� as� demonstrated� by� Rocha� et�al.,� [22]� who� reported� that�
replicates�of� the� same�azole-�resistant� isolate� showed�variable� flu-
orescence�values�that�were�compatible�with�enhanced�efflux�activ-
ity.�Even�though�no�significant�correlations�between�efflux�activity�
and�gene�expression�were� found� in� this� study,�Bhattacharya�et�al.�
[27]�demonstrated�a�good�correlation�between�rhodamine�6G�efflux�
assay� and� gene� expression,� by� RT-�qPCR,� among� C. albicans� from�
vaginal�candidiasis.

Sterol� content� and�profile� of� resistant� strains�were� also� studied.�
The� ergosterol� content� showed� no� significant� differences� between�
resistant� and� susceptible� strains,� even� after� preexposure� to�MIC/4�
of� fluconazole,� as� an� attempt� to� activate� resistance� mechanisms.�
Preexposure�to�fluconazole�(MIC/4)�did�not�trigger�alterations�in�cel-
lular� sterols,� possibly,� due� to� overproduction� of� ergosterol� by� gene�
overexpression�to�antagonise�the�action�of�antifungal�drugs,�stabilis-
ing�the�final�content�of�ergosterol�and�consequent�fungal�cell�viability.�
This�hypothesis�seems�reasonable,�but�other�studies�are�necessary�to�
better�understand�the�dynamics�of�ergosterol�biosynthesis�and�adap-
tation�in�C. albicans�isolates,�as�suggested�by�Lv�et�al.�[28].

In� human� strains,� the� emergence�of� resistance� is� attributed� to�
the�misuse�or�chronic�use�of�azoles�in�specific�patient�groups29 and 
these� strains� have� frequently� shown� stable� phenotypes� of� azole�
resistance.� Considering� the� resistance� phenotype� in� the� analysed�
strains�was�stable,�even�after�storage,�and�the�animals�had�no�his-
tory� of� prior� antifungal� exposure,� it� is� suggested� that� other� pro-
cesses� triggered� resistance� in� these� strains.�Thus,�we�hypothesise�
that� strains� from� veterinary� sources�may� acquire� azole� resistance�
after� exposure� to� environmental� stressors.19� Even� though� non-�
human� Candida� strains� are� not� commonly� submitted� to� selective�
pressures�by�azoles�of�clinical�use,�this�pressure�still�occurs�through�
the�environmental�exposure� to� this�class�of�antifungals,�especially�
in�agricultural�practices,�and�cross-�resistance�between�these�drugs�
and�those�azoles�used�in�medical�and�veterinary�practice�has�been�
detected.22,30,31� Chowdhary� et�al.,� [32]� for� instance� reported� the�
occurrence� of� azole-�resistant� Aspergillus fumigatus� infections� in�
treatment-�naive�patients.�These� isolates�were�possibly�exposed�to�
azoles�of�agricultural�use,�in�the�environment,�leading�to�the�emer-
gence�of�antifungal�resistance.�Although�it�is�a�filamentous�fungus,�
this�Aspergillus�species�is�also�of�clinical� importance�and�can�cause�
pathological�conditions�in� immunocompetent�and�immunocompro-
mised�individuals.�Moreover,�the�mutations�found�in�these�A. fumi-
gatus� strains� may� be� similar� to� those� found� in� azole-�resistant� in�
Candida�strains.

The� co-�regulation� of� gene� expression� has� also� been� reported� in�
human� strains,� especially�between�CDR1 and CDR2,7�which�may�be�

F IGURE  2 Expression�of�CDR1, CDR2, MDR1 and ERG11genes�in�Candida albicans�strains.�Overexpressed�genes�are�detected�in�several�
strains.�Data�were�normalised�to�ACT1�signal.�A�susceptible�strain�(strain�1)�was�used�as�calibrator�and�its�transcription�level�was�set�as�“1�relative�
unit”�(dotted�line).�Values�are�expressed�as�mean�±�standard�error�(SE)�of�three�measurements.�*�overexpressed�gene:�P<.05;�#�down�regulated�
gene�expression�strain
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similar� in� animal� strains,� leading� to� the� development� of� azole� resis-
tance.� In� these�strains,�probably�both�CDR�genes�are� regulated�by�a�
common�mechanism.�The�overexpression�of� the�CDR�genes�and�the�
subsequent�increase�in�efflux�pump�activity�are�widely�associated�with�
azole� resistance� in�C. albicans� strains� from�humans.24,33,34�Regarding�
the�correlation�between�the�expression�of�CDR�genes�and�MDR1 or 
ERG11�genes,�it�has�been�described�that�some�Candida�strains,�under�
selective� pressure,� can� generate� a� resistant� phenotype� through� dif-
ferent�unrelated�genetic�mechanisms,�resulting�in�cross-�resistance�to�
different�azole�antifungals.35

In� human� strains,� CDR1� protein� contributes� more� than� CDR2�
protein�for�fluconazole�resistance,10,36�when�compared�with� itracon-
azole�resistance.10�In�the�present�investigation,�no�alterations�in�gene�
expression�were�observed�in�eight�strains�(3,�4,�8,�9,�12,�13,�18,�23),�
hence,�it�is�likely�that�other�molecular�mechanisms�are�involved�in�the�
development� of� azole� resistance� by� these� isolates,� such� as� ERG11 
polymorphisms/mutations,� as� previously� reported� for� some� human�
strains,29,37–39�even�for�other�Candida�species,�such�as�C. parapsilosis.40 
Thus,�further�investigations�are�required�to�elucidate�the�occurrence�
of�ERG11�polymorphisms/mutations�in�azole�resistance�among�animal�
strains�of�C. albicans.

We�observed� in� this�work�that�some�strains�are�sensitive�to� flu-
conazole� and� resistant� to� itraconazole� or� otherwise.� This� unusual�
pattern�of�antifungal�susceptibility�supports�the�involvement�of�other�
molecular�mechanisms.�As�shown�by�other�authors,�the�development�
of�azole�resistance�in�Candida�spp.�classically�involves�different�mech-
anisms,�such�as�the�activation�of�transcription�factors,�up-�regulation�or�
mutation�of�genes�associated�with�ergosterol�biosynthesis�(ERG3�and�
ERG11),� and� up-�regulation� of� genes� encoding� efflux� pumps� (CDR1,�
CDR2�and�MDR1).10,41–43�To� fully� elucidate� the�mechanisms�under-
lying� azole� resistance� in� animal� strains� of�C. albicans,� further� inves-
tigations� are� required� to� assess� the� role� of� ERG11� polymorphisms/
mutations�and�transcription�factors� (UPC2,�TAC1�and�MRR1)� in� this�
phenomenon.

On�the�basis�of�this�study,�we�conclude�that�resistance�to�azoles�
in C. albicans� strains� from� animals� mainly� involves� the� enhanced�
activity� of� efflux� pumps� and�CDR1 and CDR2� gene� overexpression.�
Furthermore,� the� other� classically� studied� genes�MDR1 and ERG11 
were�also�overexpressed� in� the� tested�strains,� suggesting� that�azole�
resistance�in�C. albicans�strains�from�healthy�and�diseased�animal�hosts�
with�no�history�of�antifungal� treatment� is� likely�a� result�of�multifac-
torial�mechanisms,� including� increased�efflux� pump�activity� and� the�
overexpression�of�different�genes.
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