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RESUMO 

Diversos são os relatos de resistência in vitro de cepas de Candida spp. a fármacos 

antifúngicos, em especial a derivados azólicos. Deste modo, a prospecção de novos 

compostos com propriedade antifúngica se faz necessária. Assim, o objetivo deste estudo foi 

avaliar a atividade antifúngica do sesquiterpeno farnesol, sua ação sinérgica com antifúngicos 

fluconazol (FLC), itraconazol (ITC), voriconazol (VRZ), anfotericina B (AMB) e 

caspofungina (CASP), bem como avaliar sua ação sob a atividade enzimática de fosfolipases 

e proteases, consideradas importantes fatores de virulência em Candida spp. Para tanto, foram 

avaliadas cepas de C. albicans (n=23), C. parapsilosis (n=16) e C. tropicalis (n=6). A 

concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada por meio da técnica de microdiluição, 

preconizada pelo Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Em adição, foi investigado 

o efeito do farnesol sobre a atividade de fosfolipase utilizando ágar Sabouraud suplementado 

com gema de ovo e a atividade de protease por técnica espetrofotomética. Paralelamente 14 

cepas escolhidas aleatoriamente, foram pré-incubadas em três concentrações sub-CIM de 

farnesol, afim de avaliar se o farnesol era capaz de causar algum dano na sensibilidade da 

cepa. Para as 45 cepas avaliadas, os valores de CIM para farnesol variaram de 9,37 a 150 µM 

para Candida spp. Para os derivados azólicos, o intervalo dos valores de CIM para fluconazol 

foi de 0,03125 a > 64 µg/ml, observando-se a presença de 18 cepas resistentes (CIM > 64 

µg/mL). Em relação ao itraconazol, os valores de CIM variaram de 0,03125 a >16 µg/mL e 35 

cepas apresentaram resistência a esse antifúngico (CIM ≥1 µg/mL). Constatou-se que das 45 

cepas em estudo, 19 apresentaram resistência a anfotericina B, com CIM > 1 µg/mL. Quanto a 

caspofungina, os valores de CIM variaram de 0,0625 a 2 µg/mL, com apenas seis cepas 

exibido resistência, com CIM de 2 µg/mL. A combinação anfotericina B e farnesol apresentou 

sinergismo em 94,7% (18/19) das cepas de Candida spp. resistentes, evidenciado pelos 

valores de FICI ≤ 0,5. Na associação fluconazol e farnesol, observou-se uma interação 

sinérgica frente a todas as cepas de Candida spp. avaliadas, apresentando FICI ≤ 0,5. Trinta e 

seis cepas (18 C. albicans, 12 C. parapsilosis e 6 C. tropicalis) foram testadas frente à 

associação de itraconazol e farnesol, observando a ocorrência de sinergismo (FICI ≤ 0,5) em 

94,4% dos isolados. Quanto à caspofungina todas as cepas testadas (C. parapsilosis, n=4; C. 

albicans, n=2) tiveram FICI ≤ 0,5, caracterizando associação sinérgica com o farnesol. Após 

constatação de que 17 das 45 cepas expressavam a enzima fosfolipase, as mesmas foram 

incubadas em concentrações sub-CIM de farnesol, por 24 horas, quando observou–se uma 

medida de Pz média de 0,73 para as cepas testadas sem contato com farnesol e valores de 

0,71, 0,61, e 0,54 para aquelas incubadas em doses sub-inibitória de farnesol. Em relação à 

produção de protease, observou-se que todas as 14 cepas produziam a enzima, em baixas 

concentrações, variando de 0,002 a 0,02 U/mL, e que a pré-incubação com farnesol não 

interferiu na produção enzimática. No tocante a pré-incubação das cepas com farnesol 

constatou-se que o mesmo interferi direta e indiretamente no fenômeno de resistência das 

cepas. Estes resultados demonstram, em especial, o efeito do composto farnesol sobre a 

sensibilidade antifúngica de Candida spp., abrindo a perspectiva de novos estudos com o 

intuito de determinar os mecanismos de ação desses compostos no metabolismo celular dos 

fungos. 
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ABSTRACT 

 

There are several reports of in vitro resistance to antifungal drugs, especially azole 

derivatives, in strains of Candida spp. For this reason, the pursuit for new compounds that 

present antifungal properties is necessary. Thus, this study aimed at evaluating the antifungal 

activity of farnesol and its interaction with classical antifungal drugs against Candida spp., as 

well as evaluating its effect on the production of phospholipase and protease, which are 

important virulence factors for Candida species. Fourty-five strains of Candida spp. (23 C. 

albicans, 16 C. parapsilosis and 6 C. tropicalis) were tested through broth microdilution as 

described by the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), document M27A2, and the 

minimum inhibitory concentrations (MICs) for amphotericin B (AMB), fluconazole (FLC), 

itraconazole (ITC), caspofungin (CAS) and farnesol (FAR) were individually determined. In 

addition, the effect of FAR on phospholipase activity was assessed by growing the strains on 

2% Sabouraud agar, supplemented with egg yolk, and protease activity was determined 

through spectrophotometry. Then, 13 strains were randomly chosen, pre-incubated at three 

sub-inhibitory concentrations of FAR for 24 hours and re-submitted to microdilution assay. 

For the 45 evaluated Candida spp. strains the MIC values for FAR varied from 9.37 to 150 

µM. For the classical antifungal drugs, MICs ranged from 0.0625 to 4 µg/mL for AMB, with 

19 resistant strains (MIC>1 µg/mL); from 0.0125 to >64 for FLC, with 18 resistant strains 

(MIC> 64 µg/mL); from 0.03125 to >16 µg/mL for ITC, with 35 resistant strains (MIC ≥1 

µg/mL), and from 0.0625 to 2 µg/mL for CAS, with six resistant strains (MIC≥2 µg/mL). All 

resistant strains were tested against the combination of FAR with the drug to which they 

presented resistance. The combination of AMB and FAR was synergistic against 94.7% 

(18/19) of the Candida spp. isolates, as shown through the obtention of FICI≤0.5. FAR and 

FLC interacted synergistically against all tested strains (n=18), exhibiting FICI values of ≤0.5. 

The combination of FAR and ITC presented synergistic interactions (FICI≤0.5) against 94.4% 

of the tested isolates (33/35). Finally, FAR and CAS showed to interact synergistically 

(FICI≤0.5) against all tested strains. Concerning virulence factors, it was observed that 17/45 

isolates produced phospholipase, with a mean Pz of 0.71. After incubating these strains at 

three different concentrations of FAR the mean Pz values of 0.71, 0.61 and 0.54 were 

obtained, after incubation at the lowest, the intermediate and the highest concentrations of 

FAR, respectively. In addition, it was observed that the 14 randomly chosen strains that were 

screened for protease activity produced low concentrations of these enzymes, varying from 

0.002 to 0.02 U/mL and that FAR presented no effect on enzymatic production. Finally, it 

was observed that pre-incubating strains at the highest sub-inhibitory concentration of FAR 

reduced the MIC range of the tested antifungal drugs. These results especially show the 

effects of FAR on the susceptibility of Candida species to classical antifungal drugs, 

providing perspectives for the development of researches on the mechanisms of this 

compound on fungal cell metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO E TAXONOMIA 

 

Embora sem conhecer a etiologia, provavelmente foi Hipócartes (460 a 337 a.C.) 

quem pela primeira vez descreveu a candidose oral, ao observar a presença de placas 

esbranquiçadas na cavidade oral de uma criança recém-nascida. Anos mais tarde Galeno (200 

a 130 a.C.) relatou achados semelhantes aqueles descritos por Hipócrates. Contudo, o gênero 

Candida só foi descrito pela vez, em 1839, por Langenbeck, que observou o microrganismo 

em lesões orais de pacientes com tifo e, erroneamente, o descreveu como agente etiológico 

dessa doença (ODDS, 1988). 

Em 1842, David Gruby definiu a patogenia da candidíase oral e classificou o seu 

agente etiológico como pertencente ao gênero Sporotrichum, mas, somente em 1846, Berg 

estabeleceu definitivamente a relação do microrganismo com a ocorrência de candidíase oral. 

Posteriormente, em l853, Charles Robin denominou esse microrganismo como Oidium 

albicans e, em 1861, Zenker descreveu o primeiro caso de infecção cerebral por disseminação 

hematogênica associado ao gênero Candida. Em 1862 Mayer descreveu seis casos de 

candidíase vaginal e foi capaz de reproduzir experimentalmente a infecção em coelhos 

(ODDS,1988). 

Em 1875, Haussmann relatou vínculo entre candidiase vaginal da mãe e a ocorrência 

de candidose em recém-nascido. Zopf, em 1890 redenominou o microrganismo de Monilia 

albicans. Anos mais tarde, em 1923, Berkhout classificou esse microrganismo como 

pertencente ao gênero Candida e à espécie Candida albicans (SIDRIM; ROCHA, 2004). Em 

1954 durante o VIII Congresso Europeu de Botânica, o gênero foi definitivamente descrito e 

aceito como Candida, com base nos estudos de Robin (1853), Zopf (1890) e Berkhout (1923), 

(ODDS, 1988). 

Taxonomicamente as leveduras do gênero Candida são classificadas como 

pertencentes ao reino Fungi, divisão Ascomycota, classe Saccharomycetes, ordem 

Saccharomycetales, família Saccharomycetaceae Atualmente o gênero é constituído por mais 

de 200 espécies, sendo C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata e C. 

guilliermondii as mais frequentemente encontradas em amostras clínicas (MULLER et al., 

2006).  
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1.2 O GÊNERO CANDIDA  

 

1.2.1 ASPECTOS MORFOLÓGICOS  

 

O gênero Candida é composto por leveduras que vivem como comensais na 

microbiota de homens e animais (SIDRIM; ROCHA, 2004). Essas leveduras apresentam 

formas arredondadas ou ovais que medem aproximadamente 2,0 a 4,0 µm (GUARRO, 1998). 

Em condições de baixa tensão de oxigênio e suplementação lipídica, cada espécie pode exibir 

um padrão micromorfológico característico, o qual costuma ser empregado na identificação 

microbiana. A figura 1 apresenta o aspecto micromorfológico característico das principais 

espécies de Candida spp. de importância médica.  

Em relação à reprodução, o gênero Candida é formado por leveduras anamórficas, 

cujos mecanismos de divisão celular envolvem brotamento simples, brotamento fissão e 

divisão binária. Todavia, a espécie C. albicans produz blastoconídios que podem se associar 

em cadeias, denominadas pseudo-hifas, as quais são necessárias para invasão tecidual 

(MOLERO; DÍEZ-OREJAS; NAVARRO-GARCÁ,1998; ALBY; BENNETT, 2010). Alguns 

representantes do gênero são pleomórficos, ou seja, possuem a capacidade de se apresentarem 

sob diferentes formas morfológicas - pseudo-hifas, hifas verdadeiras, blastoconídios e 

clamidoconídios - de acordo com as condições às quais estão submetidos (OLIVEIRA, 2006). 
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Figura 1. Aspecto micromorfológico característico de leveduras do gênero Candida em ágar 

Corn meal com Tween 80. (A) C. albicans; (B) C. tropicalis; (C) C. parapsilosis; (D) C. 

krusei; (E) C. guilliermondii; (F) C. glabrata. Imagens extraídas de Larone (2002). 
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1.2.2 EPIDEMIOLOGIA E PATOGÊNESE  

 

As espécies do gênero Candida tem se apresentado como importantes patógenos em 

humanos e animais. A levedura C. albicans aparece como o mais freqüente agente etiológico 

em infecções fúngicas superficiais, sendo a mais comumente envolvida em quadros de 

fungemia humana em todo o mundo (BRITO et al., 2007; CONDE-ROSA et al., 2010). Em 

geral, não causam danos ao hospedeiro. Entretanto, em determinadas situações, como na 

presença de distúrbios nas proteções física, química e imunológica, estes microrganismos 

podem se tornar patogênicos e causar enfermidades genericamente denominadas de 

candidíases. Aproximadamente 10% das espécies são consideradas patogênicas, sendo a 

maioria isolada como microbiota normal da pele, do trato gastrintestinal, do trato 

geniturinário, do trato respiratório superior, bem como do ambiente, particularmente em 

superfícies inanimadas (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003; DESTIN et al., 2010). 

Embora na maioria dos casos, a enfermidade causada por Candida spp. esteja 

relacionada a um desequilíbrio ou alterações fisiológicas do hospedeiro, alguns fatores são 

inerentes ao patógeno, tais como: a capacidade de crescer a 37ºC, a produção de  metabólitos 

capazes de causar manifestações alérgicas do tipo tardio e imediato, a produção de enzimas 

(lipases, proteinases, etc.), a variabilidade fenotípica e a aderência mediadas por proteínas 

(LINDE et al., 2010; BLANCO et al., 2010; LIU et al., 2010). Esses fatores permitem que o 

microrganismo escape dos mecanismos microbicidas do sistema imune inato do hospedeiro. 

As infecções causadas por esse gênero podem ser do tipo aguda ou crônica, superficial 

ou profunda, localizada ou disseminada e apresentam comumente um caráter oportunista 

(SILVA, 2005). Em indivíduos saudáveis, o sistema imunológico utiliza mecanismos para 

impedir a proliferação e o desenvolvimento de candidíase (RUYZ et al., 2005). 

Nas últimas duas décadas, houve um aumento significativo na incidência de infecções 

fúngicas oportunistas, causadas em especial por C. albicans, as quais apresentam mortalidade 

em torno de 40%. Este aumento tem sido atribuído, em parte, ao crescente número de 

pacientes portadores de neoplasias ou doenças degenerativas, indivíduos transplantados e 

portadores do vírus HIV (CONDE-ROSA et al., 2010) 

Entretanto, em determinadas situações, podem causar inúmeras enfermidades, que vão 

desde dermatomicoses a quadros de fungemia. Tal fato se deve, em parte, a uma deficiência 

no número e na função dos neutrófilos, a maior fragilidade da mucosa cutânea, bem como ao 

uso indiscriminado de antibióticos, de quimioterápicos citotóxicos, de contraceptivos e de 

agentes imunossupressores e à ocorrência de infecções e de disfunções endócrinas, os quais 
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podem favorecer a colonização e a infecção por esta espécie fúngica (DHAMMIKA; 

NAVARATHNA; KRISHNAN, 2007; ANTONY et al., 2009; DESTIN et al., 2010).  

Neste cenário, a candidíase tem sido reconhecida como a mais importante infecção 

fúngica oportunista, sendo a C. albicans o quarto microrganismo mais isolado em 

hemocultura nos Estados Unidos da América (PFALLER; DIEKEMA, 2007). No Brasil, de 

acordo com Colombo et al., (2006), esta levedura também se apresenta como o quarto 

microrganismo mais isolado em hemoculturas, ficando a atrás apenas de espécies de 

Staphylococcus coagulase negativa, Staphylococcus aureus e Klebsiella spp. 

Nos últimos anos, outras espécies desse gênero, como C. parapsilosis, C tropicalis, C. 

glabata e C krusei, têm sido descritas como importantes agentes de fungemias em seres 

humanos (MEDRANO et al., 2006; AVRELLA; GOULART, 2008; NUCCI et al., 2010). 

 

 

1.2.3 FATORES DE VIRULÊNCIA  

 

Vários fatores de virulência de Candida spp., como a produção de enzimas 

extracelulares, por exemplo, já foram descritos (MANE et al.,2010; YENISEHIRLI; BULUT; 

TUNÇOGLU, 2010). A relação parasito-hospedeiro depende do balanço entre a virulência do 

microrganismo e as defesas do hospedeiro. Tais fatores, locais ou sistêmicos, podem 

contribuir para a invasão tecidual por C. albicans e por outras espécies de Candida 

(ALBY;BENETT 2009; BALESTRIERI et al., 2009). 

 Diante das barreiras naturais impostas pelo o hospedeiro, o microrganismo dispõe de 

fatores de virulência que favorecem sua instalação. A capacidade das leveduras passarem de 

microrganismos comensais a agentes patogênicos, sob condições hospedeiras favoráveis, 

depende de seus fatores de virulência (COSTA et al., 2009; BALESTRIERI et al., 2009). 

Vários fatores de virulência são propostos para o gênero Candida, tais como: a 

capacidade de adesão a substratos inertes e biológicos, a formação de tubo germinativo com 

conseqüente desenvolvimento da forma filamentosa, a variabilidade fenotípica, a produção de 

toxinas e de enzimas extracelulares hidrolíticas. Desta maneira, podemos definir fatores de 

virulência como o conjunto de características que contribuem para que o microrganismo 

produza a doença no hospedeiro (ABBENANTE  et al., 2005; ZENG et al., 2008; RÖRIG et 

al., 2009). Dentre estes fatores, podemos destacar a produção de enzimas hidrolíticas, como a 

fosfolipase e a aspartil protease (SILVA; PORTO; TEIXEIRA, 2006). 
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1.2.4 FOSFOLIPASES 

  

Na literatura há diversos relatos de enzimas com atividade de fosfolipase secretadas 

por C. albicans. No entanto, já está comprovado que a principal atividade da fosfolipase é 

decorrente da expressão do gene PLB1, o qual é regulado por fatores nutricionais e ambientais 

(OMBRELLA; RACCA; RAMOS, 2008). Descrita tanto em espécies de Candida, como em 

Cryptococcus neoformans, a fosfolipase causa danos na membrana celular do hospedeiro, 

degradando os lipídios da mesma, sendo importante para o microrganismo produzir infecção 

(ECHEVERRÍA et al., 2002).  

A análise da seqüência da proteína PLB1 de C. albicans revelou que a molécula não 

possui uma porção COOH terminal característica na sua estrutura. Em espécies fúngicas não 

patogênicas tais como Sacharomyces cerevisiae e Schizosaccharomyces pombe, essa região 

terminal hidrofóbica costuma ser seguida por uma seqüência de glicosilfatidilinositol (GPI), 

denominada “âncora GPI” (GPI anchor). Geralmente, proteínas modificadas pela âncora GPI 

são encontradas como elementos estruturais da membrana plasmática ou ainda da parede 

celular fúngica, e sua liberação para o meio extracelular é, portanto, dependente da ação de 

GPI-fosfolipases específicas. Acredita-se que a âncora GPI funciona como um sistema 

regulador da liberação da fosfolipase para o meio externo. Desta forma, as fosfolipases de 

Candida spp – as quais não possuem a âncora GPI – são secretadas diretamente para o meio 

extracelular e, por isso, são consideradas fatores de virulência nesse grupo de microrganismo 

(Ghannoum, 2000).  

O quadro abaixo apresenta, de forma ilustrativa, algumas propriedades bioquímicas 

das fosfolipases de Candida spp. 
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Quadro 1. Características gerais de fosfolipases de Candida spp. 

 

NI: não informado   * PC– fosfatidilcolina; PI- fosfatidilinositol ** Massa molecular em KDa 

 

Extraído de Hoover et al., 1998; Leidich et al., 1998; Ghannoum, 2000; Theiss et al., 2008. 

 

 

 

As fosfolipases fazem parte de um grupo heterogêneo de enzimas que hidrolisam uma 

ou mais ligações éster nos glicerofosfolipídios. Apesar de todas essas enzimas terem os 

fosfolipídios como substrato, cada uma tem a atividade de clivar uma ligação éster específica. 

Assim, letras são utilizadas para diferenciar as fosfolipases, indicando a ligação alvo 

específica na molécula de fosfolipídio (GHANNOUM, 2000).  

Basu et al. (2003) relataram a expressão da enzima fosfolipase em quase 50 % de 39 

cepas isoladas em um hospital terciário na Índia, sugerido que a expressão pode estar 

relacionada a capacidade do microrganismo em causar danos a célula, pois cepas isoladas de 

ponta de cáteter não demonstraram atividade dessa enzima. Ombrella et al. (2009), 

demonstraram não haver diferença na expressão dessa enzima em relação ao pH do sítio de 

coleta.  

A secreção de fosfolipases por C. albicans foi inicialmente relatada por Costa et al., e 

Werner, ao final da década de 1960, ao observarem o crescimento deste microrganismo em 

meio sólido contendo gema de ovo ou lecitina. Em 1982, Price et al., descreveram um método 

em placa para detectar a atividade de fosfolipase em C. albicans. Tal método consiste na 

semeadura das cepas em meio ágar Sabouraud dextrose, acrescido de gema de ovo, a qual é 

rica em fosfolipídios. Quando os isolados são positivos, observa-se a formação de uma zona 

Organismo Gene Enzima Substrato* PM** Virulência 

C. albicans 

CaPLB1 PLB1 

PC, 1-palmitoil- PC, 1-

araquidonil-PC, b1-oleioil-

PC, 1-palmitoil-PI 

84 Sim 

CaPLB2 PLB2 NI 67 Não 

CaPLB3

CaPLB4 

CaPLB5 

NI NI NI Não 

CaPLD PLD PC 195 Não 

C. glabrata CgPLB PLB PC, L-PC 
NI Não 
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de precipitação densa, ao redor da colônia, provavelmente, devido à formação de complexos 

de cálcio com os ácidos graxos, liberados em decorrência da ação enzimática sobre os 

fosfolipídios do meio (GHANNOUM, 2000; FOTEDAR; AL-HEDAITHY, 2005), conforme 

apresentado na Figura 2.  

 

 

 

                     (Fonte: CEMM, 2009) 

Figura 2. Avaliação da produção de fosfolipase por C. albicans, após diferentes condições de 

pré-incubação. (A) meio RPMI sem farnesol; (B) meio RPMI contendo farnesol na 

concentração CIM/8; (C) meio RPMI contendo farnesol na concentração CIM/4; (D) meio 

RPMI contendo farnesol na concentração CIM/2. 

 

 

 

 

1.2.5 PROTEASES 

 

As proteases são capazes de degradar vários substratos, como queratina, colágeno, 

albumina, fibronectina e hemoglobina (PICHOVÁ et al., 2001; COSTA 2006), estando 

envolvida com a habilidade da célula fúngica de invadir e destruir tecidos. 

Segundo Ray (1990) a secreção de protease por Candida desempenha um importante 

papel na patogenicidade desse fungo. A protease secretada por esses fungos tem por função 

hidrolisar as proteínas do hospedeiro envolvidas nos mecanismos de defesa, garantindo assim 

A 

B 

C 

D 
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a penetração da levedura no tecido conjuntivo (MURRAY, 2006; MOHAN DAS; BALLAL, 

2008). 

A secreção dessas enzimas favorece a aderência dos blastoconídios às células do 

hospedeiro e, conseqüentemente, uma melhor invasão dos tecidos pelas hifas através da 

degradação proteolítica da queratina e do colágeno. Ademais, diversos estudos têm relatado 

uma forte correlação entre a secreção de protease e o grau de virulência das cepas (SANTOS 

et al., 2006; SCHEID, 2007).  

As proteases são classificadas de acordo com seu mecanismo catalítico, sendo 

portanto, divididas em serinas, cisteínas, aspárticas e metalo-proteases. No entanto, todas as 

proteases de C. albicans são do tipo aspartil proteases (NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE; 

2004). Todavia, genes homólogos já foram identificados em outras espécies, tais como C. 

parapsilosis e C. tropicalis (HOEGL; OLLERT; KORTING, 1996; RODRIGUES; REIS; 

PUCCIA, 2003; SANTOS; SOARES, 2005; COSTA 2006).  

A atividade proteinásica em C. albicans está associada a uma família de 10 isoenzimas 

denominadas proteinases aspárticas (SAPs), com peso molecular variando entre 35 e 50 KDa 

e codificadas pelos genes SAP 1-10 (Felk et al., 2000). Essas enzimas são consideradas 

essenciais ao crescimento da levedura em meios de cultura em que moléculas de proteínas são 

as únicas fontes de nitrogênio. Em adição, as SAPs estão associadas a vários processos 

biológicos em C. albicans, tais como formação de hifa, adesão e alterações morfológicas 

(phenotypic switching), os quais se relacionam diretamente com a virulência fúngica. A figura 

3 ilustra a relação entre as proteases de Candida e seu papel na virulência fúngica. 
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Figura 3. Correlação entre proteases aspárticas (SAPs) de Candida spp. e a virulência fúngica. 

Adaptado de Khan et al. (2010). 

 

  

1.2.6 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

Diferentes técnicas para identificação de leveduras do gênero Candida são utilizadas 

atualmente, desde diagnóstico baseado em morfologia, limitações nutricionais e 

características bioquímicas, à utilização de técnicas mais modernas, como kits comerciais, 

testes imunológicos e técnicas moleculares. 

O diagnóstico laboratorial desse gênero consiste, inicialmente, na confecção de 

lâminas com material clínico, clarificado com hidróxido de potássio, permitindo uma melhor 

visualização de estruturas fúngicas. Em seguida, a cultura também deve ser realizada em ágar 

Sabouraud, ágar Sabouraud com cloranfenicol e ágar Sabouraud acrescido de cloranfenicol e 

cicloheximida (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Em meios de cultivo, o organismo do gênero apresentam crescimento em torno de 4 

dias, entre as temperaturas de 25 a 37 ºC. As culturas de Candida apresentam características 
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macroscópicas semelhantes para todas as espécies, tais como colônias brancas ou cremes, 

glabrosas, úmidas e sem pigmentação (Figura 4). 

 

 

                                                                    (Fonte: CEMM, 2005) 

Figura 4. Aspecto macromorfológico de Candida spp., exibindo colônias de coloração branca, 

superfície lisa e textura glabrosa úmida. 

 

As características micromorfológicas são observadas após realização de microcultivo 

em ágar fubá ou ágar arroz acrescido de Tween 80. Essa técnica permite uma melhor 

visualização das estruturas fúngicas típicas de cada espécie, sendo estas, na maioria das vezes, 

suficientes para identificar o microrganismo (SIDRIM; ROCHA, 2004; KOEHILER et al., 

1999; PRADO, 2007). 

Vale destacar que a identificação pode não ser determinada através apenas de 

características macro e micromorfológicas, sendo necessária a realização de testes 

bioquímicos, como a assimilação e fermentação de carboidratos, a assimilação de nitrogênio e 

a prova da enzima urease (BRITO, 2008). Adicionalmente, faz-se o uso de meio cromogênico 

específico para o gênero, o qual diferencia as espécies com base na coloração apresentada por 

elas quando crescidas nesse meio (HOSPENTHAL; MURRAY; RINALDI, 2006; ERASO et 

al., 2006). 

Nos quadros 2 e 3 são apresentados os principais caracteres das espécies de Candida 

spp., empregados para a validação das cepas fúngicas do presente estudo.  
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Quadro 2. Características morfofisiológicas das principais espécies de Candida spp. de 

importância médica. 

 

Espécie 
Micromorfologia em ágar 

Corn meal com Tween 80* 

Crescimento 
Urease 

(25 C) 
Cicloheximida 

(25 C) 
37 C 

C. albicans 

C. dubliniensis 

Pseudohifas com 

clamidoconídios terminais e 

blastoconídios em cachos nas 

constrições dos filamentos 

+ + - 

C. tropicalis 
Blastoconídios ao longo de 

pseudohifas 
-
v
 + - 

C. parapsilosis 

Blastoconídios ao longo de 

pseudohifas curvas; células 

gigantes 
- + - 

C. guilliermondii 

Pseudohifas curtas e finas; 

blastoconídios agrupados nos 

septos 
+ + - 

C. glabrata 
Ausência de formas 

filamentosas 
- + - 

C. krusei 

Pseudohifas com 

blastoconídios alongados ou 

em arranjos semelhantes a 

árvores (tree-like) 

- + +
v
 

 (+): positivo; (-) negativo; (v) variação cepa-dependente 

Adaptado de Larone (2002) e Sidrim & Rocha (2004). 
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Quadro 3. Aspectos bioquímicos das principais espécies de Candida spp. de importância médica.  

 

 

 

Espécie 

Assimilação Fermentação 
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C. albicans 

C. dubliniensis 
+ + V - + - - - v - v - - + + - - v v - 

C. tropicalis + + +
v
 - + - +

v
 - + - + - - + + +

v
 - +

v
 +

v
 - 

C. parapsilosis + + + - + - - - + - + - - + - - - v - - 

C. guilliermondii + + + - + + + - + + + + - + - v - + v + 

C. glabrata  + - - - - - - - - - + - - + - - - - +
v
 - 

C. krusei + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 
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1.2.7 ANTIFÚNGICOS E O FENÔMENO DE RESISTÊNCIA  

 

Acredita-se que parte da dificuldade existente no tratamento das infecções fúngicas 

sistêmicas e/ou oportunistas esteja relacionada ao limitado número de drogas de uso 

terapêutico (ESPINEL-INGROFF et al., 2007). Atualmente, as drogas antifúngicas 

disponíveis para o tratamento de micoses podem ser divididas em quatro diferentes classes, de 

acordo com os seus mecanismos de ação, como a alteração na permeabilidade da membrana 

plasmática (poliênicos); a inibição da síntese de DNA ou RNA (fluocitosina e griseofulvina); 

a inibição da síntese do ergosterol da membrana plasmática (derivados azólicos) e a inibição 

da síntese de glucanos da parede celular fúngica (equinocandinas) (CHAPMAN; SULLIVAN; 

CLEARY, 2008). Apesar do surgimento de novos derivados azólicos, como o ravuconazol, 

posaconazol e albaconazol nos últimos anos, especialistas acreditam que o número de drogas 

antifúngicas ainda é bastante reduzido. 

Diversos são os relatos de resistência para cepas de Candida spp. frente a fármacos 

antifúngicos, em especial a derivados azólicos, sendo as espécies C. albicans, C. krusei e C. 

glabrata as mais citadas quanto à resistência ao fluconazol (POSTERARO et al.,2006; 

KALKANCI et al., 2007; CHONG et al., 2007).  

A resistência aos antifúngicos pode ser dividida em resistência clínica e resistência in 

vitro. A resistência clínica está relacionada a uma deficiência na resposta ao tratamento, a 

qual pode estar associada a uma baixa concentração da droga no sangue e/ou nos tecidos do 

paciente, aliado a isso temos também um sistema imunológico do hospedeiro deficiente, bem 

como pode haver a má penetração da droga e a presença de focos permanentes de infecção, 

como cateteres e abscessos. Em pacientes HIV positivos, o antifúngico isolado é incapaz de 

eliminar a infecção, devido ao quadro de imunossupressão acentuado (REX et al., 1995; 

SANGLARD; ODDS, 2002; RAMAGE; LOPEZ-RIBOT, 2005; FILIPPIN; SOUZA, 2006). 

A resistência in vitro por sua vez, pode ser dividida em primária e secundária.  A 

resistência primária também denominada de intrínseca ou inata é aquela em que o 

microrganismo naturalmente apresenta resistência a antifúngicos, como observado para C. 

krusei e C. glabrata frente ao fluconazol. Entretanto, algumas espécies de Candida podem 

manifestar resistência através da exposição contínua a antifúngicos, ocasionando alterações na 

expressão de genes que codificam as bombas de efluxo e alterações na biossíntese do 

ergosterol (ATIQUE, 2006). Já a resistência secundária ou adquirida ocorre devido à seleção 

de cepas resistentes, estando estritamente relacionada ao uso indiscriminado de drogas 

antifúngicas, tanto na terapia em humanos como na agricultura (PFALLER; DIEKEMA, 

2007; ROMEO; CRISEO, 2009; COLOMBO et al., 2009). 
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Nos últimos anos, o aumento no número de espécies de Candida não-albicans 

resistentes a drogas antifúngicas clássicas, em especial aos derivados azólicos, tem sido 

relatado. Esta resistência é mais freqüentemente observada em pacientes HIV positivos, nos 

quais o primeiro relato de resistência foi relacionado ao cetoconazol (NUCCI et al., 2010). 

Diversos mecanismos que contribuem para o fenômeno de resistência aos azólicos 

vêm sendo descritos, dentre eles, destacam-se a superexpressão ou mutação do gene ERG11, 

o qual codifica a enzima molécula-alvo dos azólicos, a lanosterol 14-a-demetilase; a 

superexpressão dos genes CDR1 e MDR1, os quais codificam bombas de efluxo; e alterações 

no gene ERG3, indispensável para biossíntese do ergosterol (Figura 5). Vale destacar que 

outros mecanismos, ainda não totalmente elucidados, podem ocorrer simultaneamente, 

contribuindo para o fenômeno da resistência (USER et al., 2007; FERRARI et al., 2009). 

Diferente do fenômeno de resistência apresentado pelas bactérias aos agentes 

antibacterianos, nos fungos não existem evidências de que sejam capazes de inativar ou 

modificar os agentes antifúngicos, como mecanismo de resistência. Entretanto, a presença de 

bombas de efluxo multidrogas e alterações na molécula-alvo são mecanismos importantes na 

aquisição de resistência aos agentes antifúngicos (KALKANCI et al.,2007; ESPINEL- 

INGROFF, 2009). 

O mecanismo de resistência molecular aos antifúngicos azólicos em cepas de Candida 

spp. geralmente está associado a mais de um fator atuando de forma simultânea, resultando na 

expressão da característica de resistência. A super-expressão dos genes MDR1 e CDR1, 

codificadores da bomba de efluxo, foram detectadas em 85% dos isolados com estas 

características fenotípicas (PEREA et al., 2001; FERRARI et al., 2009). 

De acordo com Perea et al. (2001), cepas resistentes a fluconazol não obrigatoriamente 

se apresentam resistentes às demais drogas antifúngicas, no entanto, é notória a diminuição da 

sensibilidade de cepas resistentes a fluconazol a outros derivados azólicos, como itraconazol, 

voriconazol e posaconazol.  
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Derivado azólico

1

2

3

4

Lanosterol

Esterol-14α-metilado

14α-metil-3,6-diol

Erg3p 
Esterol-14α-demetilado

Ergosterol

Lanosterol

 

Azólico Erg11pc Erg11p 

mutada

ABC transporter Major Facilitator

ransporter

 

Figura 5. Principais mecanismos de resistência aos azólicos em Candida spp. (1) Diminuição 

da concentração da droga, devido à super-expressão de proteínas tipo ABC (ATP-binding 

cassete) transporter e Major Facilitator transporter. (2) Afinidade reduzida da enzima 

ERG11p ao azólico; (3) Aumento do numero de cópias da enzima ERG11p; (4) Alteração da 

via biossintética do ergosterol, com inativação da enzima ERG3p, o que pode também causar, 

indiretamente, resistência a anfotericina B. Extraído de Pinjon et al. (2005). 
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Outro fator que pode interferir na sensibilidade antifúngica é a estocagem do 

microrganismo a baixas temperaturas, o que pode levar a uma diminuição na eficiência da 

produção de proteínas, à baixa fluidez da membrana celular, à estabilização da dupla hélice ou 

da estrutura secundária da molécula de DNA ou de RNA, ao lento arranjo estrutural das 

proteínas e ao decréscimo da atividade enzimática (MATTA et al., 2010). É pouco provável, 

no entanto, que tal forma de estocagem resulte na resistência de espécies fúngicas a azólicos, 

visto que cepas de Candida ATCC, existentes há anos, já foram estocadas das mais diversas 

formas, sem, no entanto, apresentarem qualquer alteração em suas características fenotípicas e 

morfológicas, incluindo a sensibilidade antifúngica (BRITO et al., 2007). 

A resistência aos azólicos começou a ser observada com o aparecimento de cepas de 

C. albicans resistentes ao fluconazol, entre pacientes HIV positivos que apresentavam 

candidose oral e esofágica, previamente à introdução de terapia anti-retroviral (JOHNSON, 

2008; KANAFANI; PERFECT, 2008). No geral, a taxa de resistência aos azólicos permanece 

baixa, entre a maioria das espécies de Candida spp., variando de 1-2% em C. albicans, de 0,4-

4,6% em C. parapsilosis e de 1,4-6,6% em C. tropicalis. No entanto, C. glabrata, a segunda 

espécie mais prevalente em infecções fúngicas sistêmicas nos Estados Unidos, apresenta 

crescente resistência ao fluconazol, cuja taxa de resistência aumentou de 7 para 12%, entre os 

anos de 2001 e de 2004 (KANAFANI; PERFECT, 2008). 

Normalmente, os azólicos entram na célula fúngica e interagem com a molécula-alvo, 

a lanosterol 14-a-demetilase, codificada pelo gene ERG11. Acompanhado disso, pode-se 

observar baixos níveis de expressão para os genes CDR1 e MDR1, que são responsáveis por 

codificar bombas de efluxo. Em células resistentes aos azólicos, o que se observa é uma 

mutação ou uma super expressão do gene ERG11, o que o ocasiona a perda do sítio alvo para 

os derivados azólicos (POZZATTI, 2007; USER et al., 2007; FERRARI et al., 2009). 

A resistência apresentada por Candida spp. frente às equinocandinas é bastante rara. O 

mecanismo de resistência está diretamente ligado a mutações no gene FKS1, responsável por 

codificar a enzima β-1,3-D-glucana sintetase. Esta faz parte de um complexo enzimático 

responsável pela síntese da β-(1,3) glucana. Segundo Pfaller et al., (2006), apenas 0,3% dos 

isolados de Candida spp. apresentaram uma CIM ≥ 2µg/mL, o que sugere um possível 

aumento na distribuição da CIM (USER et al., 2007; DESNOS-OLLIVIER et al., 2008; 

PFALLER et al., 2008; PERLIN, 2007; ROSSI, 2009). 
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1.3 O MONITORAMENTO DE RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA 

 

Nos últimos anos, infecções causadas por fungos e, em particular, por leveduras do 

gênero Candida, tem aumentado significantemente principalmente em pacientes infectado 

com o vírus da imunodeficiência humana ou indivíduo com câncer (JOHNSON, 2008) ou ate 

mesmo em pacientes imunocompetentes (CAFARCHIA et al., 2008). Acompanhado a esse 

aumento também tem sido descrito na literatura um aumento no numero de cepas resistentes a 

terapia convencional, em especial aos derivados azólicos. 

Baseado nessa problemática foi que em 1985, o comitê da área de micologia do 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), elaborou e publicou seu primeiro relatório 

para sensibilidade a agentes antifúngicos. Contudo constatou–se que 20% dos laboratórios 

que faziam teste de sensibilidade através da técnica de microdiluição obtinham resultados 

discrepantes. 

 Com isso em 1997, foi publicada a Norma M27-A, onde ficou especificado os pontos 

de corte para os antifúngicos disponíveis e, em 2002, a Norma M27-A2 padronizou as faixas 

de referência de CIM 24 e 48 horas, para drogas previamente estabelecidas e mais 

recentemente, em 2009, foi publicado o documento M27-A3, que apresenta como principal 

novidade em relação ao documento M27-A2, a percentagem na leitura em relação aos 

derivados azólicos, que no documento de 2002 a leitura para concentração inibitória mínima 

para os derivados azólicos, que antes era de 80% de inibição no M27-A3 essa percentagem é 

de 50% em relação ao crescimento fúngico sem contato algum com a drogas testadas (CLSI, 

2002). 

Em resumo, o teste de microdiluição em caldo consiste em expor o fungo em contato 

com diferentes concentrações da droga em teste, para tanto são utilizadas placas de acrílicos 

estéreis, com 96 poços em formato de U (Figura 6), com capacidade de 200µl por poço, as 

drogas em teste são diluídas 10 vezes, o inoculo fúngico é preparado em salina e 

posteriormente diluído em meio RPMI 1640 na proporção de 1:100 e de 1:20 

respectivamente. A leitura final determina a menor concentração da droga, capaz de inibir o 

crescimento do microrganismo, denominada de concentração inibitória mínima (CIM) (CLSI, 

2002).  
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(Fonte: CEMM, 2007) 

Figura 6. Técnica de microdiluição em caldo. 

 

O teste de sensibilidade tem por finalidade prever uma resposta in vivo próxima 

daquela apresentada in vitro. No entanto, vale lembrar que nas infecções fúngicas muitos 

fatores, além do perfil de sensibilidade in vitro, influenciam a resposta clínica, tais como sítio 

de infecção, o status imunológico do hospedeiro, a farmacocinética da droga e a adesão do 

paciente à terapia (REX; PFALLER, 2002; HOSPENTHAL; MURRAY; RINALDI, 2004). 

Entretanto, dados da literatura demonstram que microrganismo que se apresentam sensíveis 

através da técnica de microdiluição respondem a terapêutica apropriada em 90% dos casos e 

que infecções por microrganismo resistentes a resposta terapêutica é de apenas 60% (REX, 

PFALLER,2002; COSTA et al., 2009).  
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1.4 O SESQUITERPENO FARNESOL 

 

O farnesol é um álcool sesquiterpeno (Figura 7) produzido por algumas espécies 

vegetais, tais como Pluchea dioscoridis, Zea mays e Pittosporum undulatum, possivelmente 

como mecanismo de defesa ao ataque de patógenos (MEDEIROS et al., 2003). A substância 

também é uma das moléculas sinalizadoras sintetizadas pela levedura C. albicans no 

mecanismo de Quorum sensing (QS), processo de comunicação celular entre microrganismos 

mediado pela densidade populacional, e está relacionada à morfogênese e formação de 

biofilme por esse microrganismo (ROSSIGNOL et al., 2007). O composto inibe o 

crescimento de várias espécies microbianas e, recentemente, foi demonstrado o seu papel 

protetor frente à candidíase oral em modelo murino (HISAJIMA et al., 2008).  

 

 

 

 

                              (Fonte : www.quimicahoje.com.br) 

Figura 7. Formula estrutural do composto farnesol. 

 

 

O principal mecanismo de regulação de QS é a produção de autoindutores que são 

liberados no meio externo, onde se acumulam, e interagindo com receptores intracelulares ou 

de superfície celular (NEALSON; PLATT; HASTINGS, 1970; REDFIELD, 2002; HENSE et 

al., 2007). Quando a concentração dos autoindutores atinge certo limiar, este promove a 

ativação ou a repressão de vários genes levando as células a exibirem novos fenótipos. Estes 

fenótipos aperfeiçoariam a expressão de determinadas funções que seriam mais eficientes e, 

portanto, de maior benefício se realizadas por uma população maior de células (REDFIELD, 

2002; HENSE et al., 2007). 

Em eucariotos, até o presente momento, o mecanismo de QS foi relatado em fungos, 

sendo que a maioria dos casos descritos está relacionada com a transição morfológica desses 

organismos. Mesmo assim, o fenômeno em fungos tem sido alvo de várias revisões (CHEN; 

FINK, 2006; HORNBY et al., 2006; SPRAGUE; WINANS, 2006). O primeiro estudo 

relatando a possibilidade de existir o fenômeno de QS em eucariotos foi realizado em 

Histoplasma capsulatum, verificando-se a regulação da transição de micélio para levedura 
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nesse fungo (KUGLER et al., 2000). Já para C. albicans, foram purificadas e caracterizadas, 

até o presente momento, duas moléculas de QS, o farnesol (HORNBY et al., 2001) e o tirosol 

(CHEN et al., 2004). 

O farnesol, descrito pela primeira vez, por Hornby et al., (2001), como sendo uma 

molécula quorum sensing secretada por C. albicans, cuja principal função é inibir a conversão 

da forma levedura para micélio, sem, contudo, interferir no crescimento celular (KLEIN; 

TEBBETS, 2007 ). Em C. albicans, o farnesol é gerado endogenamente na célula por ação 

enzimática da desfosforilação de farnesil difosfato (figura 8), um precursor da síntese de 

esteróis na via de biossíntese dos esteróis (SILVA, 2009). 

 

 

Figura 8. Farnesil pirofosfato como um ponto de ramificação na cadeia metabólica de lipídios. 

Os números circulados 1, 2, 3 indicam as enzimas alvo do ácido zaragózico, terbinafina e 

fluconazol, respectivamente. Adaptado de Nickerson et al., 2006. 
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Alguns estudos têm confirmado o efeito inibitório de farnesol sobre o crescimento de 

microrganismos (KOO et al., 2002; JABRA-RIZK et al., 2006; SEMIGHINI; MURRAY; 

HARRIS, 2008; DERENGOWSKI et al., 2009). Recentemente foi mostrado que o farnesol 

atua como potente agente antifúngico frente ao fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis 

(DERENGOWSKI et al., 2009). 

Há evidências indiretas de que o farnesol aumente a virulência de C. albicans, o que se 

deve a duas hipóteses, a primeira diz respeito ao fato de que a célula fúngica ao sofrer o 

processo de conversão da forma de levedura para a micelial, aumente o seu poder de 

patogenicidade e a segunda é que devido a sua propriedade lipofílica, o farnesol favoreça a 

entrada do fungo na célula hospedeira (SEMIGHINI; MURRAY; HARRIS, 2008). 

 Em concentrações de 10, 50, 100 e 250 µM o farnesol, é capaz de reduzir a formação 

de tubo germinativo em até 50% das cepas de Candida albicans, com relação à formação de 

biofilmes em concentrações que variam de 150 a 300 µM, desempenha um papel na regulação 

da morfologia celular, interferindo na criação e maturidade do mesmo.(SILVA, 2009). 

Ramage et al., (2006) observaram que o efeito do farnesol sobre o desenvolvimento de 

biofilme esta estritamente dependente do tempo, onde no tempo zero, ele foi capaz de inibir a 

formação do biofilme, mas passadas 1 a 2 horas, já não podia mais impedir, visto que já 

existia hifas pré formadas. Contudo o papel deste composto na patogenicidade de Candida 

spp. ainda é pouco compreendido (SHEA; DEL POETA, 2006).  

Recentemente, foi demonstrado que este composto também apresenta papel importante 

na resistência ao estresse oxidativo (DEVEAU et al., 2010). Em contrapartida, foi 

evidenciado que farnesol possui efeito citotóxico em C. albicans, são determinadas 

concentrações e condições ambientais (LANGFORD et al., 2010), bem como, frente outros 

microrganismos, induzindo apoptose celular (SEMIGHINI; MURRAY; HARRIS, 2006). 

Acredita-se que essa característica desempenhe um papel importante em C. albicans na 

redução da competição de outros microrganismos (SEMIGHINI; MURRAY; HARRIS, 

2006). A figura 9 ilustra alguns dos mais importantes efeitos biológicos do farnesol em 

fungos.  
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Figura 9. Efeitos biológicos do farnesol em fungos: bloqueio da cascata de sinalização Ras-

cAMP e aumento da resistência a H2O2 (Deveau, et al., 2010); aumento da expressão dos 

genes CDR1 e CDR2 e resistência antifúngica em Candida spp. (Hogan et al., 2006); indução 

da produção de clamidoconídios em C. albicans (Martin et al., 2005); bloqueio da 

filamentação em C. albicans, levando a formação de biofilmes imaturos (Deveau & Hogan, 

2011); apoptose em C. albicans e Aspergillus spp. (Semighini et al., 2006,Shirtliff etr al. 

2009); bloqueio do processo de quorum sensing em Candida spp. (Singh & Del Poeta, 2010); 

bloqueio do pleomorfismo em Candida spp. (Singh & Del Poeta, 2010); supressão da 

atividade fagocitária das formas filamentosas de C. albicans (Abe et al., 2009). 
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 Estudos têm demonstrado que o farnesol aumenta a sensibilidade microbiana a 

antibióticos, indicando a aplicação desse composto como um agente terapêutico coadjuvante. 

Foi observado também que este composto apresenta a capacidade de inibir o crescimento de 

alguns microrganismos, como os patógenos humanos Staphylococcus aureus e Streptococcus 

mutans e o fungo fitopatogênico Fusarium graminearum (JABRA-RISKI et al., 2006). Diante 

disso, o farnesol vem sendo estudado como um possível agente antifúngico.  

Embora o mecanismo de ação do farnesol, em fungos, não esteja completamente 

entendido, acredita-se que ele cause danos na membrana da célula fúngica, prejudicando a 

síntese de ergosterol (DERENGOWSKI et al., 2009). Acredita-se ainda que, sua ação anti 

microbiana esteja relacionado a inibição da incorporação de colina na síntese de 

fosfatidilcolina, provavelmente através da inibição da ação do pool de diacilglicerol (DAG) 

gerado pela transdução de sinal via fosfolipase D reduzindo que normalmente ativaria um 

alvo antiapoptotico/pro-porliferativo (DERENGOWSKI et al., 2009; TAYLOR et al., 2005). 

Adicionalmente, lhe está associado um papel funcional no aumento da degradação de 3-

hidroxi-2-metilglutaril (HMG-CoA) redutase (DERENGOWSKI et al., 2009; SILVA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

2 PERGUNTAS DE PARTIDA 

 

1. O farnesol altera a sensibilidade in vitro de cepas de Candida spp. a drogas antifúngicas? 

 

2. O farnesol exerce efeito sobre a expressão de fatores de virulência de Candida spp.? 

 

 

 

3 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

1. Devido a sua ação indireta sobre a biosíntese de lipídeos, o farnesol reduz a sensibilidade 

de Candida spp. a drogas antifúngicas. 

 

2. O farnesol causa a redução da produção de fosfolipases e proteases - importantes 

exoenzimas relacionadas à virulência de Candida spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar os efeitos do farnesol in vitro sobre a sensibilidade antifúngica e a produção 

de fatores de virulência de Candida spp. resistentes a drogas antifúngicas. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar a concentração inibitória mínima do farnesol frente cepas de Candida spp; 

 

2. Avaliar o efeito sinérgico, in vitro, do farnesol em combinação com os agentes 

antifúngicos utilizados na terapia convencional; 

 

3. Avaliar o efeito do farnesol sobre a expressão dos fatores de virulência fosfolipase e 

protease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 RECUPERAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS CEPAS 

 

Neste estudo foram utilizadas cepas de Candida spp. previamente descritas como 

resistentes a antifúngicos (MEDRANO, 2004; BRITO, 2005; CASTELO-BRANCO,2009) 

oriundas de casos de fungemia em humanos ou microbiota animal, pertencentes a Micoteca 

do Centro Especializado em Micologia Medica (CEMM), conforme apresentado no quadro 4.  

As culturas encontravam-se estocadas em ágar batata-dextrose acrescido de glicerol a 

– 20ºC ou em salina 0,9% a 28º C. Para avaliação da viabilidade celular, as culturas foram 

repicadas em ágar batata e incubadas por 2 dias a 35ºC. Após esse período, foram realizados 

teste fenotípicos baseado em analises macro e micromorfológica, bem como teste fisiológicos 

(De HOOG, 2002; SIDRIM; ROCHA, 2004), a fim de se confirmar a identificação de cada 

isolado. Todo o procedimento foi realizado sob normas de biossegurança nível 2. Para 

controle do experimento foi utilizado uma cepa C. parapsilosis (ATCC 22019). 

Adicionalmente, foi analisado o crescimento de cada isolado em meio cromogênico 

(HiCrome Candida differential Agar, HiMedia, Mumbai, Índia), o qual foram  incubados, por 

48 horas, para constatar a pureza das colônias (ALFONSO et al., 2010; SIDRIM et al., 2010). 

Por fim, a ausência de contaminação bacteriana foi determinada por meio do método de 

Gram. 
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Quadro 4. Relação das cepas de Candida spp. utilizadas na pesquisa.  

Nº CEMM Identificação Origem 
Fenótipo de 

resistência* 
Referência 

01-2-187 C. albicans Humana AMB, FLC, ITC Medrano, 2004 

01-3-067 C. albicans Animal ITC Castelo-Branco, 2009 

01-3-068 C. albicans Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-3-069 C. albicans Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-3-074 C. albicans Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-3-075 C. albicans Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-3-077 C. albicans Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-3-078 C. albicans Animal ITC Castelo-Branco, 2009 

01-3-079 C. albicans Animal ITC Castelo-Branco, 2009 

01-3-068 C. albicans Animal AMB Castelo-Branco, 2009 

01-3-089 C. albicans Animal ITC Castelo-Branco, 2009 

01-3-123 C. albicans Animal FLC, ITC Castelo-Branco, 2009 

01-4-006 C. albicans Animal ITC Castelo-Branco, 2009 

01-4-037 C. albicans Humana AMB Medrano, 2004 

01-5-004 C. albicans Humana ITC Medrano, 2004 

01-5-005 C. albicans Animal ITC Brito, 2005 

01-5-006 C. albicans Animal FLC Brito, 2005 

01-5-012 C. albicans Animal AMB, ITC Brito, 2005 

01-5-089 C. albicans Animal AMB Castelo-Branco, 2009 

02-1-016 C. albicans Humana FLC, ITC Medrano, 2004 

02-1-070 C. albicans Humana AMB, FLC, ITC Medrano, 2004 

03-2-025 C. albicans Animal AMB, FLC, ITC Brito, 2005 

03-2-033 C. albicans Animal ITC Brito, 2005 

03-2-048 C. tropicalis Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-2-078 C. tropicalis Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-2-081 C. tropicalis Animal FLC, ITC Brito, 2005 

02-1-073 C. tropicalis Animal AMB, FLC, ITC Brito, 2005 

03-2-034 C. tropicalis Animal FLC, ITC Brito, 2005 

03-2-047 C. tropicalis Animal FLC, ITC Brito, 2005 

01-2-092 C. parapsilosis Humana AMB, FLC, ITR Medrano, 2004 
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Quadro 4. Continuação. 

Nº CEMM Identificação Origem 
Fenótipo de 

resistência* 
Referência 

01-2-134 C. parapsilosis  Humana AMB Medrano, 2004 

01-2-158 C. parapsilosis Humana AMB, ITC,  Medrano, 2004 

01-2-165 C. parapsilosis Humana AMB, ITC,  Medrano, 2004 

01-2-184 C. parapsilosis Humana AMB Medrano, 2004 

01-2-185 C. parapsilosis Humana AMB, FLC Medrano, 2004 

01-2-186 C. parapsilosis Humana ITC Medrano, 2004 

01-4-042 C. parapsilosis Humana ITC Medrano, 2004 

01-5-007 C. parapsilosis Animal ITC,  Brito, 2005 

01-5-014 C. parapsilosis Animal AMB Brito, 2005 

02-1-012 C. parapsilosis Humana AMB, ITC Medrano, 2004 

02-1-071 C. parapsilosis Humana AMB, FLC Medrano, 2004 

02-2-147 C. parapsilosis Animal AMB, FLC, ITC Brito, 2005 

02-2-170 C. parapsilosis Animal AMB Brito, 2005 

02-2-189 C. parapsilosis Animal FLC, ITC Brito, 2005 

02-2-208 C. parapsilosis Animal AMB Brito, 2005 

- C. parapsilosis  ATCC S CLSI (2002) 

* AMB: MIC > 1µg/mL; FLC: MIC > 64 µg/mL; ITC e VRZ: MIC ≥ 1 µg/mL; segundo parâmetros 

definidos pelo CLSI (M27-A2, 2002).  

(-): sem numeração (S): sensibilidade aos antifúngicos empregados nesta pesquisa.  

 

 

 

5.2 DROGAS ANTIFÚNGICAS 

 

Foram testadas cinco drogas antifúngicas: fluconazol (Janssen Pharmaceutica, 

Bélgica), itraconazol (Janssen Pharmaceutica, Bélgica), voriconazol (Pffizer 

Pharmaceuticalis, EUA), anfotericina B (Sigma Chemical Corporation, EUA) e caspofungina 

(Merck Sharp & Dohme, Brasil) e o composto farnesol (Sigma Chemical Corporation, EUA). 

 Itraconazol e voriconazol foram diluídos em DMSO 100%, fluconazol, caspofungina, 

e anfotericina B em água destilada (CLSI, 2002; Pfaller et al., 2006). O farnesol foi diluído 

somente no momento do uso, em DMSO 30%, visto que essa concentração foi a menor 

encontrada capaz de diluir o composto, para uma solução estoque de 1892 μg/mL e, logo em 
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seguida, em meio RPMI1640 para obter a concentração de 600 μg/mL (DERENGOWSKI et 

al., 2009). As drogas antifúngicas foram diluídas para uma concentração estoque de 2 mg/ml, 

estocadas a – 80º C.  

As concentrações das drogas testadas variaram de 0,03125 a 16µg/ml, para 

anfotericina B, itraconazol, voriconazol e caspofungina (CLSI, 2002; PFALLER et al., 2006), 

de 0,125 a 64 µg/ml para fluconazol (CLSI,2002) e de 0,58 a 150 µM para farnesol 

(DERENGOWSKI et al., 2009). 

 

 

5.3 PREPARO DO INÓCULO  

 

Para preparo do inóculo foram utilizadas cepas de Candida spp. cultivadas em ágar 

batata e incubadas a 35º C por 24 h. Primeiramente foi retirado uma porção da colônia com o 

auxilio de alça microbiológica, a mesma foi suspendida em 5 ml de solução salina a 0,9%. A 

qual foi agitada em vórtex por 15 segundos e, em seguida, foi feito o ajuste do inóculo a 

concentração de 0,5 na escala de MacFarland, para aquisição de uma concentração de 5 x 10³ 

UFC/mL. Posteriormente, foram realizadas duas diluições consecutivas, a primeira na 

proporção de 1:100 e a segunda de  1:20, em meio RPMI 1640, tamponado com MOPS 

0,156M, pH 7,0 para a obtenção de uma concentração final entre 0,25 e 1 x 10
3
 células/mL

 
 

(CLSI, 2002). 

 

 

5.4 TESTE DE SENSIBILIDADE IN VITRO 

 

Nesta etapa foi realizado teste de sensibilidade in vitro por meio da técnica de 

microdiluição em caldo, segundo o documento M27A2 do Clinical Laboratory Standards 

Institute (CLSI, 2002), para as cepas Candida spp. selecionadas e uma cepa controle de C. 

parapsilosis (ATCC 22019), frente aos derivados azólicos, caspofungina e anfotericina B, 

afim e reavaliar a persistência do fenômeno de  resistência após a estocagem das culturas. Foi 

investigada também a sensibilidade dos isolados frente ao farnesol isoladamente (CLSI , 

2002). 

Para realização do teste, foram usadas placas de 96 poços com capacidade de 200 μL, 

onde primeiramente foi adicionado 100 µL do meio RPMI em cada poço, em seguida 

acrescentou-se 100 µl da droga na primeira coluna, em uma concentração 4 vezes maior que a 

concentração esperada no primeiro poço e, posteriormente, a droga foi diluída até a décima 
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coluna. A coluna 11 de cada placa foi separada para controle negativo do experimento, ou 

seja, o inóculo e o meio sem a droga; a coluna 12 foi dividida em duas partes com quatro 

poços cada uma, onde em uma metade era feito o controle de esterilidade da droga em teste e 

na outra, era usada para controle de esterilidade do meio RPMI 1640. As placas foram 

incubadas a 35ºC, por 48h, quando então foi feita a leitura visual da inibição do crescimento.  

A concentração inibitória mínima (CIM) foi considerada como sendo aquela capaz de 

inibir 80% do crescimento para os derivados azólicos, caspofungina e farnesol e 100% de 

inibição para anfotericina B (CLSI,2002; PFALLER et al, 2006; DERENGOWSKI et al., 

2009). 

Para avaliar a ocorrência de resistência, foram levados em consideração os seguintes 

valores: CIM > 1µg/mL para anfotericina B; CIM ≥ 1µg/mL para itraconazol e voriconazol e 

CIM ≥ 64µg/mL para fluconazol (CLSI, 2002). Para caspofungina cepas que apresentaram 

CIM ≥ 2 µg/mL foram consideradas resistentes (PFALLER et al., 2006). Todo o experimento 

foi realizado em duplicata e com presença de controles (esterilidade da droga, do meio e de 

controle de crescimento fúngico sem a presença da droga) em cada placa, assim como a 

presença de uma cepa padrão ATCC (22019). 

 

 

5.5 COMBINAÇÃO DE DROGAS ANTIFÚNGICAS E FARNESOL 

 

Após a determinação da CIM de cada cepa isoladamente, foi feita uma combinação de 

drogas antifúngicas e farnesol, a fim de averiguar a presença de sinergismo entre as drogas.  A 

interação entre as drogas foi analisada através do cálculo do índice da concentração inibitória 

fracionária (FICI), segundo Odds (2003). O índice FICI é definido como a soma dos valores 

da Concentração Inibitória Fracionada (FIC) para cada droga. O valor de FIC, por sua vez, 

corresponde à relação entre o CIM de cada droga combinada e o CIM da mesma droga testada 

isoladamente conforme descrita no quadro 1. Desta forma, foi considerado os seguintes 

parâmetros: FICI ≤ 0,5: sinergismo, FICI > 4,0: antagonismo e 0,5 < FICI > 4,0: sem 

interação (ODDS, 2003). 

 

 

 

 

 

 

FIC =  

 

MIC DA DROGA COMBINADA 

MIC DA DROGA ISOLADA 
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5.6 AVALIAÇÃO DO EFEITO DIRETO E INDIRETO DO FARNESOL SOBRE A 

RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA 

 

Para avaliar o efeito do farnesol sobre a sensibilidade das cepas, 13 das 45 cepas em 

estudo foram escolhidas aleatoriamente, as quais foram cultivadas por um período de 24 horas 

em meio RPMI 1640 isoladamente, o que foi considerado controle para o teste de 

sensibilidade, ou acrescido de três concentrações sub-CIM de farnesol, sob agitação a 150 

rpm.Procedido esse período, as cepas foram centrifugadas a 2000 rpm por cinco minutos para 

obtenção de um pellet do qual foi preparado um inóculo com adição de 5 ml de salina estéril 

0,9%, para repetição do teste de microdiluição conforme descrito acima. 

Concomitantemente, o pellet formado era então repicado em ágar batata e incubado a 

35º por 48 horas. Decorrido este tempo, foi preparado um inóculo em salina 0,9% ajustado a 

escala 0,5 Mcfarland. Em seguida o teste de microdiluição em caldo foi repetido conforme 

previamente descrito. 

 

 

5.7 AVALIAÇÃO DO EFEITO DO FARNESOL NA PRODUÇÃO DE FOSFOLIPASE  

 

As 45 cepas em estudo foram testadas quanto à produção de fosfolipase. Nessa etapa, 

uma mesma cepa foi incubada em meio RPMI 1640 com concentrações decrescentes de 

farnesol, tomando a CIM como ponto de partida, como controle de expressão a mesma cepa 

foi incubada sem o farnesol. 

A análise da expressão de fosfolipase foi realizada baseada nos trabalhos de Price et al 

(1982) e Sidrim et al. (2010). Para tanto, foi usado o meio teste ágar gema de ovo, preparado 

com ágar Sabouraud dextrose 2%, suplementado com 1 mol/L de cloreto de sódio, 0,05 mol/L 

de cloreto de cálcio e 8% de emulsão de gema de ovo estéril, à concentração de 30% 

(SIDRIM et. al., 2010). A emulsão de gema de ovo foi previamente aquecida a 40ºC, em 

banho-maria, e logo em seguida, incorporada ao meio estéril, o qual apresentava temperatura 

aproximada de 40ºC. Depois de preparado, o meio era distribuído em placas de Petri (90 

milímetros), formando uma camada de 4 mm. Para inoculação das placas foi preparado um 

inóculo a partir de colônias com 24 h de crescimento, em solução salina estéril 0,9%, ajustado 

a concentração final de 4 da escala de McFarland. 

Para o teste foram transferidos 5μL do inóculo em discos de papel filtro autoclavados 

(5mm) e os mesmo foram colocados sobre a superfície do meio. As placas foram incubadas 

por 7 dias, com observação diária, e realizada a leitura com base na formação ou não de um 
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halo opaco ao redor da colônia. A atividade de fosfolipase foi expressa como Pz, uma razão 

entre o diâmetro da colônia e o diâmetro total (colônia e zona de precipitação) (PRICE et al, 

1982). Quando Pz é igual a um (Pz = 1), não há produção de fosfolipase extracelular. Por 

outro lado, quando Pz é menor que um (Pz <1), há atividade da enzima, sendo que Pz ≥ 0,64 

demonstra uma baixa atividade e Pz < 0,64 demonstra uma alta atividade enzimática 

(GHANNOUM, 2000, FOTEDAR; AL-HEDAITHY, 2005). 

 

 

5.8  AVALIAÇÃO DO EFEITO DO FARNESOL NA PRODUÇÃO DE PROTEASE 

 

Para esta etapa, foram utilizadas 14 cepas, as quais foram incubadas como descrito no 

teste da fosfolipase.  Contudo, após 24 h de incubação, o material foi centrifugado por 15 

minutos a 3000 rpm e o sobrenadante foi então fracionado em três tubos com 1 mL cada. Um 

tubo era usado como branco da reação e os outros dois para o teste. No tubo branco, era 

colocado 1 mL de ácido tricloroacético e 1 mL de azoalbumina e nos demais apenas 1ml de 

azoalbumina. Todos os tubos eram incubados em banho-maria, a 37ºC por 48 h, quando então 

era parada a reação, mediante a adição de 1 mL ácido tricloroacético. Em seguida, o material 

era centrifugado por 30 minuto a 3000 rpm. e em seguida, eram retirados 2 mL do 

sobrenadante e acrescidos de 2 mL de NaOH 5%, para posterior leitura em espectrofotômetro, 

em absorbância de 440 nm. (CHARLEY; TOMARELLI, 1947; CENCI et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 RESULTADOS 

 

6.1 TESTE DE SENSIBILIDADE IN VITRO 

 

Os valores de CIM das cepas de Candida spp. testadas frente a drogas antifúngicas e o 

composto farnesol encontram-se mostrado na tabela 1. Para as 45 cepas avaliadas, os valores 

de CIM do farnesol variaram de 18,75 a 150, de 9,37 a 150 e de 18,75 a 75 µM para C. 

albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis, respectivamente, demonstrando uma variação de 

CIM dentro de um valor comum próximo para todas as cepas estudadas.  

Para os derivados azólicos, o intervalo dos valores de CIM para fluconazol foi de 

0,03125 a > 64 µg/ml, observando-se a presença de 18 cepas resistentes (CIM > 64 µg/mL). 

Todas as 6 cepas de C. tropicalis apresentaram resistência a essa droga. Em relação ao 

itraconazol, os valores de CIM variaram de 0,03125 a >16 µg/mL e 35/45 cepas apresentaram 

resistência a esse antifúngico (CIM ≥1 µg/mL). Mais uma vez, destaca-se que todas as cepas 

de C. tropicalis foram resistentes a essa droga.  Quanto ao voriconazol, os intervalos de CIM 

foram de 0,03125 a  0,5 µg/mL, não sendo observada resistência. 

A CIM para as 45 cepas frente à anfotericina B foi determinada a fim de se confirmar 

à ocorrência de resistência entre as cepas estudadas. Constatou-se que das 45 cepas em 

estudo, 19 apresentaram resistência a anfotericina B, com CIM > 1 µg/mL. Adicionalmente, 

observou-se que as cepas de origem humana apresentaram valores de CIM mais elevados, 

quando comparadas às de origem animal, das quais uma cepa de C. albicans, 6 de C. 

parapsilosis e uma de C. tropicalis apresentaram CIM igual a 4 µg/mL. 

Quanto a caspofungina, os valores de CIM variaram de 0,0625 a 2 µg/mL, onde seis 

cepas (CEMM 01-2-158,CEMM 01-2-165,CEMM 02-1-070,CEMM 01-05-006,CEMM 01-

05-007,CEMM 01-5-014), apresentaram CIM de 2 µg/mL. 
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Tabela 1: Concentração inibitória mínima (CIM) de drogas antifúngicas e farnesol frente a 

cepas de Candida spp. 

 

Espécie 

  CIM    

FLC ITC VRZ AMB CASP FARN 

µM ------------------------------------------      µg/mL      ------------------------------------- 

C. albicans 

0,03 (1) 0,031 (1) 0,031 (4) 0,125 (2) 0,031 (3) 18,75 (4) 

2 (5) 0,062 (2) 0,062 (1) 0,25(1) 0,062 (3) 37,5 (9) 

4 (2) 0,5 (1) 0,125 (7) 0,5(7) 0,125 (3) 75 (8) 

8 (3) 1 (1) 0,25 (6) 1 (6) 0,25 (5) 150 (2) 

16 (1) 2 (2) 0,5 (5) 2 (6) 0,5 (5) - 

32 (2) 4 (4) - 4 (1) 1 (2) - 

64 (1) 16 (5) -  - 2 (2) - 

>64 (8) >16 (7) - - - - 

C. parapsilosis 

0,25 (1) 0,062 (2) 0,031 (3) 0,062 (1) 0,062 (1) 9,37 (1) 

0,5 (2) 0,125 (1) 0,062 (5) 0,5 (2) 0,125 (2) 37,5 (9) 

1 (2) 0,5 (3) 0,125 (2) 1 (1) 0,25 (1) 75 (3) 

2 (3) 1 (1) 0,25 (3) 2 (5) 0,5 (6) 150 (3) 

4 (3) 2 (2) 0,5 (3) 4 (6) 1 (2) - 

16 (2) 4 (3) - - 2 (4) - 

>64 (3) 8 (3) - - - - 

- 16 (1) - - - - 

C. tropicalis 

>64 (6) 4 (1) 0,031 (1) 0,25 (1) 0,031 (1) 18,75 (2) 

- 8 (1) 0,125 (2) 0,5 (2) 0,25 (1) 37,5 (1) 

- >16 (4) 0,25 (1) 1 (2) 0,5 (4) 75 (3) 

- - 0,5 (2) 4 (1) - - 

C. parapsilosis 

ATCC22019 
1 0,5 0,062 1 0,5 4,68 
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6.2 COMBINAÇÃO DE DROGAS ANTIFÚNGICAS E FARNESOL 

 

Após a determinação dos valores de CIM para farnesol e drogas antifúngicas 

isoladamente, foi realizada a associação entre esses compostos. Nesta etapa, foram testadas 19 

cepas de C. albicans (n = 7), C. parapsilosis (n = 11) e C. tropicalis (n = 1) resistente a 

anfotericina B, conforme expressos na tabela 2. A combinação testada apresentou sinergismo 

em 94,7% (18/19) das cepas de Candida spp., evidenciado pelos valores de FICI ≤ 0,5. 

Somente uma cepa da espécie C. parapsilosis apresentou 0,5<FICI<4, caracterizando a 

interação dos compostos como indiferente. 

Para a associação fluconazol e farnesol, foram selecionadas 18 cepas que apresentaram 

resistência a este antifúngico, sendo C. albicans (n = 10), C. parapsilosis (n = 3) e C. 

tropicalis (n = 5). A combinação testada mostrou interação sinérgica frente a todas as cepas 

de Candida spp. avaliadas, apresentando FICI ≤ 0,5. Na associação de itraconazol e farnesol 

foram testadas cepas de C. albicans (n = 20),C. parapsilosis (n = 10)  e C. tropicalis (n = 5) 

resistente a itraconazol, a qual se mostrou indiferente (0,5<FICI<4) somente em duas cepas de 

C. albicans 5,7%. Frente ao restante das cepas avaliadas observou-se a ocorrência de 

sinergismo (FICI ≤ 0,5). 

Quanto à caspofungina, cepas de C. parapsilosis (n = 4) e C. albicans (n = 2) 

apresentaram CIM resistentes e foram testadas frente à associação da droga com farnesol. 

Com isso, todas as cepas tiveram FICI ≤ 0,5, caracterizando sinergismo entre as drogas 

testadas. 
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Tabela 2: Concentração inibitória mínima (CIM), dos derivados azólicos, anfotericina B, caspofungina em combinação com farnesol perante as 

cepas de Candida spp.  

Espécie Drogas combinadas* 
Variação CIM Média geométrica CIM Variação FICI Sinergismo 

(n
o
 de cepas) -------------------------------------    antifúngico / farnesol    ------------------------------------ 

C. albicans 

FLC / FARN 0,5 – 8,0 / 0,29 – 4,68 2,33 / 1,25 0,015 – 0,374 9 

ITC / FARN 1,0 – 4,0 / 2,34 – 37,5 0,96 / 4,86 0,124 – 1,0 17 

AMB / FARN 0,125 – 0,5 / 4,68 – 37,5 0,5 / 12,61 0,249 – 0,5 7 

CASP / FARN 0,25 – 0,5 / 9,37 0,35 / 9,37 0,187 – 0,499 2 

C. parapsilosis 

FLC / FARN 8,0 / 4,68 – 18,75 6,34 / 4,68 0,124 – 0,249 3 

ITC / FARN 0,078 -2,0 / 4,68 – 37,5 0,30 / 8,84 0,09 – 0,5 11 

AMB / FARN 0,25 – 2,0 / 4,68 – 75,0 0,44 / 6,41 0,124 – 1,0 11 

CASP / FARN 0,125 – 0,5 / 2,34 – 18,75 0,25 / 7,87 0,124 – 0,5 4 

C. tropicalis 

FLC / FARN 4,0 – 8,0 / 2,34 – 4,68 5,65 / 3,71 0,124 – 0,249 6 

ITC / FARN 1,0 – 2,0 / 1,17 – 9,37 0,89 / 3,31 0,124 – 0,249 6 

AMB / FARN 1,0 / 4,68 1,0 / 4,68 0,499 1 

CASP / FARN NFT NFT NFT NFT 

* CIM expressa em µg/mL para antifúngicos e µM para farnesol. NFT: Não foi testado. 
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6.3 EFEITO DIRETO DO FARNESOL SOBRE A RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA 

 

Após pré-incubação com concentrações sub-inibitória de farnesol, observou-se 

alteração no perfil de sensibilidade das cepas de Candida spp. frente a todos. Em relação à 

pré–incubação das cepas na presença de farnesol, por 24 horas, em concentrações sub-CIM, e 

a sensibilidade frente à anfotericina B, observou-se que seis das 13 cepas antes consideradas 

resistentes (1<CIM≤4 µg/ml), tornaram-se sensíveis (0,125≤CIM≤ 1µg/mL), quando pré-

incubadas na maior concentração de farnesol. 

Em relação ao fluconazol, 9 das 13 cepas antes consideradas resistentes apresentaram 

redução nos valores da CIM, variando de 0,250 a 8 µg/mL, tornando – se sensíveis. Onze das 

13 cepas pré-incubadas com farnesol eram resistentes ao itraconazol, com CIM variando e 1 a 

>16 µg/mL. Após incubação com farnesol, observou-se uma redução nos valores CIM 

(0,25≤CIM≤4 µg/mL), mas somente uma cepa tornou-se sensível. Por último, para 

caspofungina, observou-se uma redução no intervalo de CIM, após a incubação com farnesol. 

Ver tabela 3. 
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Tabela 3: Concentração inibitória mínima (CIM) de 13 cepas pré-incubadas com farnesol em 

três concentrações sub-CIM, por 24 horas. 

 

Cepa 
FARN 

(µM) 

CIM (µg/mL) 

FLC ITC AMB CASP 

C. parapsilosis 

02-1-012 

0 4,0 0,125 2,0 0,031 

18,75 0,5 0,062 0,125 0,001 

9,37 1,0 0,062 0,25 0,015 

4,68 1,0 0,125 2,0 0,015 

C. albicans 

02-1-070 

0 >64 2 2,0 0,062 

37,5 0,25 0,25 1,0 0,015 

18,75 0,25 0,5 1,0 0,015 

9,37 8,0 2,0 2,0 0,015 

C. parapsilosis 

02-1-071 

0 1,0 0,062 2,0 0,25 

37,5 0,031 0,007 0,125 0,062 

18,75 0,062 0,0312 0,125 0,062 

9,37 0,125 0,062 2,0 0,250 

C. parapsilosis 

01-2-186 

0 4,0 16,0 1,0 0,015 

75,0 0,0625 4,0 0,25 0,015 

35,0 0,0625 8,0 0,5 0,015 

15,0 4,0 16,0 1,0 0,015 

C. parapsilosis 

01-5-007 

0 4,0 8,0 0,5 0,015 

75,0 1,0 2,0 0,125 0,015 

35,0 1,0 4,0 0,125 0,015 

15,0 2,0 8,0 0,5 0,015 

C. albicans 

01-2-187 

0 >64,0 >16,0 2,0 0,25 

18,75 4,0 4,0 0,5 0,125 

9,37 4,0 8,0 1,0 0,125 

4,68 8,0 8,0 2,0 0,25 

C. parapsilosis 

02-2-147 

0 >64,0 8,0 2,0 1,0 

37,5 1,0 2,0 1,0 0,125 

18,75 1,0 2,0 1,0 0,125 

9,37 2,0 8,0 2,0 0,25 
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Tabela 3. Continuação 

 

Cepa 
FARN 

(µM) 

CIM (µg/mL) 

FLC ITC AMB CASP 

C. tropicalis 

03-2-034 

0 >64,0 >16,0 0,25 0,5 

37,5 0,5 4,0 0,062 0,062 

18,75 2,0 4,0 0,125 0,062 

9,37 8,0 >16,0 0,125 0,25 

C. albicans 

03-2-048 

0 >64,0 >16,0 0,5 0,5 

37,5 0,5 4,0 0,5 0,062 

18,75 0,5 4,0 0,5 0,062 

9,37 2,0 >16,0 0,5 0,5 

C. albicans 

03-2-025 

0 >64 >16,0 2,0 0,5 

18,75 1,0 4,0 0,5 0,25 

9,37 1,0 4,0 0,5 0,25 

4,68 2,0 8,0 2,0 0,5 

C. tropicalis 

01-2-078 

0 >64,0 >16,0 1,0 0,5 

37,5 8,0 1,0 0,125 0,125 

18,75 16,0 2,0 0,5 0,125 

9,37 >64,0 >16,0 1,0 0,5 

C. tropicalis 

01-2-081 

0 >64,0 >16,0 1,0 0,25 

9,37 8,0 2,0 0,125 0,0625 

4,68 >64,0 8,0 0,125 0,125 

2,34 >64,0 >16 0,5 0,25 

C. albicans 

01-3-068 

0 >64,0 >16,0 0,5 0,5 

18,75 8,0 1,0 0,062 0,0625 

9,37 16,0 1,0 0,125 0,0625 

4,68 >64,0 8,0 0,5 0,25 
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6.4 EFEITO INDIRETO DO FARNESOL SOBRE A RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA 

 

As mesmas 13 cepas pré–incubadas com farnesol por 24 horas, foram repicadas em 

àgar batata e incubadas por mais 48 horas, e em seguida, repetiu-se o procedimento de 

microdiluição em placa, sendo observada uma redução nos valores de CIM, variando de 0,25 

a 2 µg/mL em relação à anfotericina B 

Os valores de CIM variaram de 0,0625 a >16 para itraconazol e de 0,5 a > 64 µg/mL 

para fluconazol. Com relação à caspofungina, essa variação foi de 0,0156 a 0,25 µg/mL. Os 

dados estão mostrados na tabela 4. 
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Tabela 4: Concentração inibitória mínima (CIM) de 13 cepas pré-incubadas com farnesol em 

três concentrações sub-CIM, por 24 horas, e repicadas em ágar batata por 48 horas 

 

Cepa 
FARN 

(µM) 

CIM (µg/mL) 

FLC ITC AMB CASP 

C. parapsilosis 

02-1-012 

0 2,0 0,125 4 0,031 

18,75 2,0 0,031 0,5 0,031 

9,37 2,0 0,062 1,0 0,031 

4,68 4,0 0,125 2,0 0,031 

C. albicans 

02-1-070 

0 >64,0 2,0 2,0 0,062 

37,5 32,0 0,5 0,25 0,031 

18,75 >64,0 1,0 1,0 0,031 

9,37 >64,0 2,0 2,0 0,062 

C. parapsilosis 

02-01-071 

0 1,0 0,25 2,0 0,062 

37,5 0,5 0,015 0,5 0,125 

18,75 0,5 0,031 1,0 0,25 

9,37 1,0 0,062 2,0 0,25 

 

C. parapsilosis 

01-02-186 

0 4 16 1 0,0156 

75,0 2 16 1 0,0156 

35,0 2 16 1 0,0156 

15,0 4 16 1 0,0156 

C. parapsilosis 

01-05-007 

0 4,0 8,0 0,5 0,015 

75,0 4,0 2,0 0,125 0,007 

35,0 4,0 4,0 0,5 0,015 

15,0 4,0 8,0 0,5 0,015 

C. albicans 

01-02-187 

0 >64,0 >16,0 2,0 0,25 

18,75 32,0 8,0 1,0 0,125 

9,37 32,0 8,0 2,0 0,25 

4,68 >64,0 >16,0 2,0 0,25 

C. parapsilosis 

02-02-147 

0 >64,0 8,0 2,0 1,0 

37,5 >64,0 2,0 2,0 0,125 

18,75 >64,0 2,0 2,0 0,125 

9,37 >64,0 8,0 2,0 0,25 
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Tabela 4: continuação 

 

Cepa FARN 

(µM) 

CIM (µg/mL) 

FLC ITC AMB CASP 

C. tropicalis 

03-02-034 

0 >64,0 >16,0 0,25 0,5 

37,5 32,0 4,0 0,25 0,062 

18,75 >64,0 4,0 0,25 0,062 

9,37 >64,0 >16 0,25 0,25 

C. albicans 

03-02-048 

0 >64,0 >16,0 0,5 0,5 

37,5 >64,0 4,0 0,5 0,062 

18,75 >64,0 4,0 0,5 0,062 

9,37 >64,0 >16,0 0,5 0,5 

C. albicans 

03-02-025 

0 >64 >16,0 2,0 0,5 

18,75 >64,0 8,0 1,0 0,25 

9,37 >64,0 8,0 1,0 0,5 

4,68 32,0 >16,0 2,0 0,5 

C. tropicalis 

01-02-078 

0 >64,0 >16,0 1,0 0,5 

37,5 32,0 4,0 0,5 0,031 

18,75 >64,0 4,0 1,0 0,062 

9,37 >64,0 >16,0 1,0 0,5 

C. tropicalis 

01-02-081 

0 >64,0 >16,0 1,0 0,25 

9,37 >64,0 >16,0 0,5 0,125 

4,68 >64,0 >16,0 0,5 0,25 

2,34 >64,0 >16,0 1 0,25 

C. albicans 

01-03-068 

0 >64,0 >16,0 0,5 0,5 

18,75 32,0 8,0 0,5 0,125 

9,37 >64,0 >16,0 0,5 0,25 

4,68 >64,0 >16,0 0,5 0,5 
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6.5 ATIVIDADE DA ENZIMA FOSFOLIPASE 

Verificou–se também a capacidade das 45 cepas produzirem fosfolipase, constatando-

se que 17 (37,7%) das 45 cepas produziam essa enzima, com Pz variando de 0,55 a 0,88. 

Adicionalmente, observou–se uma medida de Pz média para as espécies isoladamente 

variando de 0,71 a 0,57 para C. albicans, de 0,78 a 0,59 para C. tropicalis e de 0,68 a 0,56 

para C. parapsilosis, destacando-se um aumento na expressão dessa enzima quando as cepas 

foram pré-incubadas em dose sub-CIM de farnesol, conforme descrito na figura 10.  
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Figura 10. Média dos Pz´s para as espécies C. albicans, C. tropicalis e c. parapsilosis 

isoladamente, crescidas sem o contanto com farnesol (controle) e em três concentrações sub-

CIM de farnesol ( CIM/8; CIM/4; CIM/2). 
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6.6 ATIVIDADE DA ENZIMA PROTEASE 

Por último, 14 cepas foram escolhidas aleatoriamente para avaliar a atividade 

proteolítica sem o contato prévio com farnesol e em três concentrações sub-CIM desse 

composto, as quais foram incubadas por 24 horas, observando-se que todas as 14 cepas 

produziam a enzima, sendo a espécie C. albicans teve uma variação de 0,001 a 0,060 U/mL, 

demonstrando que todas as cepas expressavam essa enzima. As espécies C. parapsilosis e C. 

tropicalis tiveram uma variação de 0,001 a 0,009 e 0,007 a 0,067 U/mL, respectivamente. 

Contundo a pré-incubação com farnesol não interferiu na produção enzimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, a ocorrência do fenômeno de resistência foi confirmada em todas 

as cepas oriundas de estoque em ágar batata dextrose a – 20 ºC acrescido de glicerol. Os 

resultados referentes aos caracteres morfofisiológicos e perfil de sensibilidade antifúngica 

corroboram com os dados de origem de cada cepa (MEDRANO, 2004; BRITO, 2005; 

CASTELO-BRANCO, 2009). Dados da literatura atestam que a estocagem pode alterar, de 

forma irreversível, propriedades fenotípicas e genotípicas das células fúngicas. Segundo 

Gujjari; Muldrow; Zhou (2010), o emprego de glicerol, DMSO ou sacarose como 

crioprotetores a -80 ºC garante a manutenção das características fenotípicas da levedura 

Saccharomyces cerevisiae. Por outro lado, Bacelo et al (2010) mostraram que, a despeito da 

estabilidade genética verificada por meio da técnica de RAPD (Randomly Amplified 

Polymorphic DNA), a estocagem de cepas de C. albicans à temperatura ambiente causa 

alterações nos padrões enzimáticos e morfológicos. 

Foi observado que os isolados de Candida spp. apresentaram resistência a pelo menos 

uma das drogas testadas: anfotericina B (n=19, 42,2%), fluconazol (n=18, 37,7%) e 

itraconazol (n=36, 77,7%). A resistência ao voriconazol não foi observada em nenhuma das 

cepas investigadas. Pfaller et al. (2005), analisado a sensibilidade de isolados de Candida spp. 

coletados em hospitais terciários de 39 países,  relataram também uma maior taxa de 

resistência frente ao fluconazol do que a voriconazol. Semelhantemente Paller et al. (2007), 

demonstraram que 100% dos isolados sensíveis a fluconazol eram também sensíveis a 

voriconazol, contundo, isolados resistentes a fluconazol apresentam resistência a voriconazol 

mais em menor percentagem variando de 4 – 20 % dos isolados, apresentando assim em 

muitos casos resistência cruzada, esse valor varia de acordo com a espécie, pois cepas 

Candida krusei são menos sensíveis  a fluconazol do que a voriconazol. 

Contudo, quanto à caspofungina, os dados da presente pesquisa mostram que apenas 

seis cepas de Candida spp apresentaram resistência a esta droga (13,3%). Este resultado se 

reveste de grande importância, uma vez que não há relato de pré-exposição das cepas 

investigadas ao antifúngico (MEDRANO, 2004; BRITO, 2005; CASTELO-BRANCO, 2009). 

Além das mutações nos genes fks, responsáveis pela síntese de β-1,3-D-glucano na parede 

celular fúngica, a redução da sensibilidade de Candida spp. à caspofungina tem sido associada 

a outra condição, denominada “fenômeno paradoxal” ou “eagle effect”. Nesta situação, ocorre 

o crescimento fúngico mesmo em concentrações acima do valor de CIM para a droga, o que 

possivelmente está relacionado a adaptações fisiológicas, independentes de mutações nos 
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genes fks. Dentre as várias adaptações exibidas pelas espécies de Candida, destaca-se o 

aumento do conteúdo de quitina da parede celular em até 88%, a fim de compensar a redução 

da concentração de β-1,3-D-glucano causada pela droga (ESPINEL-INGROFF, 2008). 

Estudos posteriores devem ser realizados a fim de se determinar as condições relacionadas à 

resistência a caspofungina detectada neste estudo. 

Nos últimos anos, diversos estudos têm mostrado a importância do farnesol na 

regulação de vários processos fisiológicos em Candida spp. e em Aspergillus spp. Em C. 

albicans, o farnesol é gerado endogenamente na célula por desfosforilação enzimática de 

farnesil difosfato, um precursor da síntese de esteróis. Todavia, em elevadas concentrações 

extracelulares, o farnesol é capaz de causar morte celular em C. albicans (SHIRTLIFF et al. 

2009), além de outras espécies fúngicas, tais como Saccharomyces cerevisiae e Aspergillus 

nidulans (ENJALBERT; WHITEWAY, 2005; SEMIGHINI et al., 2006)  

A presente pesquisa mostrou que cepas de C. albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis 

tiveram o crescimento planctônico inibido após adição de farnesol ao meio de cultura, em 

concentrações que variavam de 9,37 a 150 µM. Dados da literatura mostram que diferentes 

condições experimentais podem influenciar a atividade tóxica do composto sobre as células 

de Candida spp. Sabe-se que a composição química do meio, o momento de exposição das 

células ao farnesol (se pré-incubação ou durante o transcorrer do experimento) e a fase de 

crescimento em que as células se encontram são as condições experimentais mais importantes 

para a determinação da concentração inibitória mínima do composto (LANGFORD et al., 

2010; WEBER; SCHULZ; RUHNKE, 2010).  

No presente estudo, os valores de CIM observados para o farnesol frente a Candida 

spp. foram semelhantes àqueles descritos por Jabra-Rizk et al. (2006) e Rossignol et al. 

(2007), embora alguns resultados aqui apresentados se mostrem inferiores àqueles trazidos 

por Hornby et al. (2001), durante o processo de comunicação celular mediado pelo fenômeno 

de Quorum sensing. Segundo os autores, em concentrações de até 250 µM, o composto é 

incapaz de alterar a taxa de crescimento de C. albicans.  

No presente estudo, foi investigado o efeito do farnesol associado a drogas 

antifúngicas sobre a inibição do crescimento de Candida spp. Foi observado que, em 

combinações formadas por cada substância em concentrações sub-inibitórias, ocorria a 

supressão total ou parcial do crescimento fúngico, caracterizando, assim, efeito sinérgico das 

associações testadas. Os dados obtidos revelam que a maioria das linhagens permaneceu 

resistente ao itraconazol, possivelmente por causa dos valores elevados de CIM encontrados 

neste estudo (CIM ≥ 8 mg / mL), contudo, todos os isolados tornaram-se sensiveis ao 

fluconazol. Essa melhor interação com fluconazol foi tambem observada por Jabra-Rizk et al. 
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(2006), quando analisaram a combinaçao de fluconazol e farnesol em duas cepas ATCC de 

Candida, observaram redução de ate 32 vezes do valor da CIM, constatando uma CIM 

variando de 30 a 50 µM para o composto farnesol isoladamente. Na combinação de farnesol 

com anfotericina B, a redução variou de 2 a 16 vezes, quando comparada ao valor da CIM 

para a droga isolada, demonstrando sinergismo entre as drogas (FICI ≤ 0,5).  

A redução do valor da CIM frente às drogas testadas em combinação provavelmente é 

causada pela influência direta do farnesol no metabolismo celular, uma vez que o composto 

altera o padrão de expressão de vários genes, inclusive aqueles relacionados ao metabolismo 

dos lipídios (ENJALBERT; WHITEWAY, 2005). Desta forma, é possível que o composto 

reduza a expressão (down-regulation) de genes relacionados à biossíntese do ergosterol, 

tornando a célula mais suscetível a ação dos derivados azólicos e anfotericina B. Por outro 

lado, sabe-se que a produção de farnesol por C. albicans pode ser elevada na presença de 

drogas que bloqueiam a síntese de ergosterol (NICKERSON et al., 2006). Dados da literatura 

mostram que concentrações de 0,5 a 1 μM de fluconazol, clotrimazol, cetoconazol e 

miconazol são capazes de aumentar a concentração de farnesol no meio de cultura em mais de 

40 vezes (HORNBY; KEBAARA; NICKERSON, 2003; HORNBY; NICKERSON, 2004). 

Desta forma, é possível que, no presente estudo, a adição de doses sub-inibitórias dos 

derivados azólicos aos cultivos tenha induzido a produção de farnesol endógeno em grandes 

quantidades, levando a interrupção do crescimento fúngico. Concomitante a esse fenômeno, a 

produção de farnesol celular pode causar um desvio da biossíntese de ergosterol, por meio do 

consumo de farnesil pirofosfato – um elemento comum na via biossintética de ambos os 

compostos. Em última análise, a redução do teor de ergosterol na célula fúngica, possibilita a 

maior sensibilidade a concentrações sub-MIC de azólicos e anfotericina B. 

A combinação de farnesol com caspofungina foi testada frente a seis cepas que 

apresentaram CIM ≥ 2 µg/mL. Para esta combinação, obteve-se uma diminuição de 4 a 16 

vezes no valor da CIM da droga isolada e observou-se a ocorrência de sinergismo entre os 

compostos (FICI ≤ 0,5). Sabe-se que a pré-exposição de Candida spp. a caspofungina provoca 

alterações no padrão de expressão de genes relacionados à manutenção da forma celular e 

estabilidade osmótica, tanto em células planctônicas (LIU et al., 2005), como em biofilmes 

(VEDIYAPPAN; ROSSIGNOL; D'ENFERT, 2010), levando a redução dos níveis de β-

glucanos na célula e ocasionando a inibição do crescimento fúngico. Acredita-se que em 

doses sub-inibitórias de caspofungina, essas alterações não tenham grande efeito na 

viabilidade celular. Embora o farnesol apresente propriedades detergentes sobre a membrana 

plasmática (LANGFORD et al., 2010), espera-se que o tratamento com doses sub-inibitórias 

do composto também não altere de forma substancial a viabilidade celular. No entanto, a 
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combinação de doses sub-inibitórias de caspofungina e farnesol pode apresentar efeito 

sinérgico sobre a inibição do crescimento de Candida spp. provavelmente devido a somatória 

dos danos na parede celular e membrana plasmática causados por cada composto 

individualmente, até o acúmulo de alterações irreversíveis, as quais repercutem na inibição do 

crescimento fúngico.  

A fim de investigar se o efeito inibitório formado pela combinação de farnesol e 

drogas antifúngicas se devia ao fenômeno de sinergismo farmacocinético, determinamos o 

perfil de sensibilidade de cepas de Candida crescidas em meio quimicamente definido 

acrescido de farnesol em doses sub-inibitórias. Foi observado que o farnesol exercia efeitos 

direto e indireto sobre a sensibilidade antifúngica. A pré-incubação de cepas de Candida spp. 

a três diferentes concentrações sub-inibitórias de farnesol revelou um padrão de resposta 

dose-dependente, com maior redução dos valores de CIM para os antifúngicos quando ocorria 

exposição aos maiores valores de farnesol. Em geral, a pré-incubação na menor concentração 

de farnesol não reduziu os valores de CIM para anfotericina B, itraconazol e caspofungina, 

mas diminuiu esses valores para o fluconazol. A pré-exposição ao farnesol também reduziu os 

valores de CIM de cepas resistentes a anfotericina B.  

A redução do intervalo de CIM foi mais discreta quando estas linhagens foram 

cultivadas em meio ágar batata dextrose por 48 horas, após incubação com farnesol. Esta 

tendência foi mais evidente quando se comparam os valores de CIM obtidos para fluconazol, 

imediatamente após a exposição ao farnesol e após o crescimento em agar batata dextrose. 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, verifica-se que o farnesol exerce maior 

atividade sobre a célula fúngica em associação com derivados azólicos, em comparação com 

as outras duas classes de drogas analisadas, causando uma redução mais pronunciada nos 

valores de CIM. Isto é particularmente verdadeiro para o fluconazol, considerando que tanto a 

combinação e pré-incubação com farnesol diminuiu consideravelmente os valores de CIM 

para esta droga, mesmo quando as amostras foram pré-incubadas em baixas concentrações 

farnesol.  

Sabe-se que a presença de farnesol leva ao aumento da transcrição dos genes que 

codificam as bombas de efluxo CDR1 e CDR2 (HOGAN et al., 2006). Estas proteínas podem 

ter um papel no transporte farnesol ou pode ser uma parte de uma resposta mediada farnesol 

às condições de cultura em elevadas densidades populacionais. De qualquer forma, a 

superexpressão de CDR1 e CDR2 está diretamente relacionada ao fenômeno de resistência a 

azólicos (USER et al., 2007; FERRARI et al., 2009), o que não foi observado neste estudo. 

Assim sendo, torna-se de grande importância investigar o efeito da pré-exposição ao farnesol 

na concentração de ergosterol celular e expressão dos genes CDR1 e CDR2, a fim de 
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investigar se os mesmos são inibidos na presença de doses sub-inibitórias de antifúngicos e 

farnesol em combinação.  

Quanto à produção de fosfolipase, o farnesol também influenciou a secreção dessa 

enzima de maneira dose-dependente, com isolados que apresentaram maior atividade 

enzimática após 24 horas de incubação na maior concentração testada farnesol (CIM). Por 

outro lado, farnesol não foi capaz de promover a secreção de fosfolipase nas cepas que, 

inicialmente, não produzem esta enzima. 

Outra possível explicação para essa observação é baseada nos efeitos da farnesol na 

morfogênese da C. albicans (HORNBY et al., 2001; DERENGOWSKI et al., 2009; 

LANGFORD et al., 2010). Como mencionado anteriormente, farnesol é uma molécula de 

quorum sensing regula em  C. albicans a formação de pseudo-hifas e hifas, aumentando a 

quantidade de blastoconídeos em um determinado ambiente (GHANNOUM, 2000; 

SAMARANAYAKE et al., 2005). Como resposta, as células de levedura pode aumentar a 

secreção de fosfolipase, que, in vivo, iria promover a invasão celular e diminuição da 

densidade da população de fungos. 

Neste estudo, observou-se que a pré-exposição ao farnesol foi responsável pela maior 

atividade fosfolipásica em Candida spp. in vitro. Embora não seja possível explicar de forma 

definitiva este fenômeno, é possível que aumento da produção de fosfolipases também ocorra 

in vivo após exposição do microrganismo ao farnesol. Desta forma, seria possível 

correlacionar a atividade fosfolipásica ao aumento da virulência de C. albicans após 

exposição ao farnesol em modelo murino (NAVARATHNA et al., 2007), uma vez que as 

fosfolipases são requeridas durante os processos infecciosos (MUKHERJEE et al., 2001. 

THEISS et al, 2006).  

Dados da presente pesquisa mostram que a exposição a concentrações sub-inibitórias 

de farnesol não alterou a atividade proteásica em Candida spp. Estudos prévios realizados por 

Enjalbert & Whiteway (2005) mostraram que a exposição ao farnesol em C. albicans induziu 

a super-expressão de genes relacionados a diferentes processos celulares, dentre eles, o 

catabolismo protéico. Contudo, alterações do teor protéico, por meio da redução da atividade 

proteásica, não foram detectadas na presente pesquisa.  

 



 

8 CONCLUSÕES  

 

1. As condições empregadas para estocagem de cepas de Candida spp. não alteraram a 

expressão da resistência aos antifúngicos. 

 

2. O farnesol exibiu atividade antifúngica, in vitro, contra as 45 cepas de Candida spp. 

testadas, sendo a espécie Candida parapsilosis a que apresentou os menores valores de CIM. 

 

3. O efeito inibitório in vitro do farnesol frente a Candida spp. foi potencializado pela 

combinação com os derivados azólicos, anfotericina B e caspofungina.  

 

4. A pré-exposição de cepas de Candida spp. ao farnesol causou a reversão da resistência 

aos antifúngicos. 

 

5. O farnesol alterou a expressão da enzima fosfolipase em cepas de Candida spp. de 

origem humana e animal, embora não tenha exercido nenhum efeito sobre a expressão da 

enzima protease nesses isolados. 

 

 

9 PERSPECTIVAS 

 

A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, torna-se de grande importância investigar a 

influência da exposição a doses sub-inibitórias de farnesol em Candida spp. sobre as 

concentrações de ergosterol e quitina na célula fúngica, bem como a expressão dos genes 

CDR1 e CDR2. 
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ANEXO I 

 

MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEIOS DE CULTURA 
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1.1  Ágar Batata 

Infusão de batatas* 500 mL 

Dextose 10 g 

Ágar bacteriológico 15 g 

Água deionizada q.s.p. 1000 mL 

 

* 250 g de batatas (Solanum tuberosum) cozidas em 500 mL de água por 1 hora, seguido de 

filtração em gaze e reconstituição do volume para 500 mL. 

 

 

1.2  RPMI 1640 

RPMI 1640 com glutamina e sem bicarbonato de sódio 10,5 g 

Água destilada q.s.p 1000 ml 

 

Adicionar lentamente o pó sob agitação em água destilada e ajustar o pH final 

para 7,0 utilizando-se solução de MOPS com concentração final de 0,165 mol/L. Completar o 

volume com água destilada e filtrar em membranas de 0,22 μm de poro, utilizando pressão 

positiva. 

 

 

2. SOLUÇÕES 

 

2.1  Lactofenol azul-algodão 

Ácido láctico 20 g 

Fenol 20 g 

Glicerina 20 g 

Azul-algodão 0,05 g 

Água deionizada 20 mL 

 

2.2  Solução salina 

NaCl 0,85 g 

Água deionizada 100 mL 

 

2.3  MOPS (ácido 2-[N-morfolino] propanosulfônico) 
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MOPS em pó 6,9 g 

 

Dissolver o MOPS em 200 mL de água destilada autoclavada e armazenar na 

geladeira em garrafa envolvida com papel alumínio. 
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ARTIGO  
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