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RESUMO 

 

A criptococose é a infecção causada a partir da inalação de leveduras do gênero 

Cryptococcus. A doença costuma acometer mais freqüentemente pacientes com alguma 

imunodepressão e evoluir de forma subaguda ou crônica. Tem predileção por sistema nervoso 

central, manifestando-se como meningite, mas também pode apresentar-se como doença 

pulmonar ou de forma disseminada, com envolvimento de outros órgãos. A atividade 

proteolítica em leveduras do gênero Cryptococcus tem sido associada a sua patogenicidade. A 

atividade da enzima fosfolipase também se faz importante para este gênero, uma vez que está 

relacionada à nutrição e à capacidade invasiva do microrganismo. Outro mecanismo de 

virulência de maior relevância para a patogenicidade de Cryptococcus spp. é a cápsula 

polissacarídica presente em sua superfície, responsável principal pelo escape aos mecanismos 

de defesa do hospedeiro. Esta pesquisa teve como objetivo traçar um perfil clínico, 

epidemiológico e laboratorial dos pacientes com criptococose entre os anos de 1985 e 2010, 

bem como investigar os efeitos dos inibidores de protease Saquinavir, Darunavir, Ritonavir e 

Indinavir sobre o crescimento, espessura da cápsula, atividade de protease e expressão de 

fosfolipase em cepas de Cryptococcus neoformans isoladas de humanos. A comparação entre 

grupo soropositivo para o HIV com grupo soronegativo mostrou que o primeiro apresenta 

maiores médias de idade e maior freqüência de sexo masculino acometido; por outro lado, o 

grupo soropositivo demonstra menores proteinorraquia e celularidade no líquor, bem como 

menores valores de leucometria e plaquetometria em sangue periférico. Após a realização do 

teste de sensibilidade por microdiluição em caldo, os fungos foram expostos a três 

concentrações distintas dos fármacos e avaliados com relação à expressão das duas enzimas e 

espessura da cápsula. Os resultados mostraram inibição significativa (p<0,05) da atividade de 

protease pelo menos na maior concentração testada para todas as drogas, bem como 

estreitamento da cápsula em algumas combinações de drogas e cepas. Por outro lado, quanto à 

atividade de fosfolipase, observou-se um aumento na expressão dessa enzima, especialmente 

nas concentrações mais elevadas das quatro drogas. Conclui-se, portanto, que apesar de estes 

antirretrovirais não inibirem o crescimento de Cryptococcus neoformans, são capazes de 

alterar mecanismos de virulência destas leveduras. 

 

Palavras-chave: Criptococose. Inibidores de Protease. Mecanismos de Virulência. 

Cryptococcus neoformans. 

 



 

ABSTRACT 

 

Cryptococcosis is a subacute to chronic systemic, pulmonary, or meningitic disease, initiated 

by the inhalation of yeast cells of Cryptococcus spp. The infection affects more frequently 

patients with some immunosuppressing condition. The proteolytic activity in yeasts of the 

genus Cryptococcus has been associated with its pathogenicity. The activity of phospholipase 

also becomes important, as it is related to nutrition and invasiveness of the microorganism. 

Another mechanism of virulence of major relevance for the pathogenicity of Cryptococcus 

spp. is the polysaccharidic capsule present on its surface, the main responsible for escaping 

mechanisms of host defense. This research aimed to investigate clinical, epidemiological and 

laboratorial profile of patients with cryptococcosis between 1985 and 2010, as well as the 

effect of protease inhibitors Saquinavir, Darunavir, Ritonavir and Indinavir on growth, 

capsule thickness, protease activity and expression of phospholipase in Cryptococcus 

neoformans strains isolated from humans. The comparison of HIV seropositive with 

seronegative group showed that the first has higher mean of ages and higher frequency of 

affected men; on the other hand, this group has lower cell counts and protein levels on 

cerebrospinal fluid, leukocyte and platelet count on blood, as well. After the sensitivity test by 

microdilution, the fungi were exposed to three different concentrations of the drugs and 

assessed for expression of the two enzymes. The results showed significant inhibition (p 

<0.05) of the protease activity at least at the highest concentration tested for all drugs, as well 

as narrowing of the capsule in some combinations of drugs and strain. Moreover, as the 

activity of phospholipase, an increased expression of this enzyme was observed, especially at 

higher concentrations of the four drugs. Therefore, we conclude that, although these 

antiretroviral drugs do not inhibit growth of Cryptococcus neoformans, they are capable of 

altering virulence mechanisms of this yeast.  

 

Keywords: Cryptococcosis. Protease Inhibitors. Virulence Mechanisms. Cryptococcus 

neoformans. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Criptococose e Cryptococcus spp. 

 

1.1.1 Aspectos Históricos 

 

O fungo Cryptococcus neoformans foi isolado pela primeira vez como patógeno 

humano em 1894, na Alemanha. Otto Busse, patologista, e Abraham Bucschke, clínico, 

descreveram o primeiro caso de criptococose em uma mulher de 31 anos de idade com uma 

úlcera crônica em região pré-tibial, a partir da visualização, na necropsia, de leveduras no 

tecido da lesão, bem como em diversos órgãos da paciente, nunca descritas até então. Busse e 

Buschke propuseram então o nome de Saccharomyces hominis para o agente (KNOKE; 

SCHWESINGER, 1994). No mesmo ano, na Itália, Sanfelice isolou uma levedura a partir de 

suco de pêssego, que denominou Saccharomyces neoformans; esse fato representou o 

primeiro isolamento de C. neoformans do ambiente (KHAN et al., 2010). Sanfelice 

comprovou a patogenicidade do isolado por inoculação animal, bem como posteriormente 

isolou novamente a levedura a partir de um gânglio de bovino (CASADEVALL; PERFECT, 

1998). A partir do seu isolamento em outro caso de criptococose humana, com apresentação 

de lesão tumoral em quadril, a então recém descrita levedura foi denominada Saccharomyces 

tumefaciens, por Curtis, em 1896. Percebendo a ausência da formação de ascósporos e de 

fermentação nesses isolados, Vuillemin transfere a classificação para o gênero Cryptococcus, 

em 1901 (SIDRIM, 1999; LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004; KHAN et al., 2010). 

A percepção de que C. neoformans é agente causador de meningoencefalite 

aconteceu em 1905, quando da descrição do primeiro caso humano de criptococose do 

sistema nervoso central. No referido caso, foram descritas lesões císticas, de aspecto 

gelatinoso, nas quais a levedura era visualizada em abundância. Ignorando a magnitude dos 

estudos e publicações européias sobre a levedura, os americanos Stoddard e Cutler, após 

descreverem outros casos de meningoencefalite, denominaram o fungo de Torula histolytica e 

a doença de torulose, ampliando assim a confusão na taxonomia. Poucos anos mais tarde, 

entre 1917 e 1927, foram publicados estudos mostrando o uso da tinta nanquim para 

visualização da cápsula em suspensões de cultivos (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004; 

PERFECT, 2010). 

Em 1935, Benham estudou amostras de leveduras que haviam sido identificadas 

como pertencentes aos gêneros Saccharomyces, Cryptococcus e Torula e analisou possíveis 
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semelhanças e diferenças quanto à morfologia, patogenicidade e reatividade frente a fatores 

séricos. Sua conclusão foi a de que todos pertenciam a um só gênero e espécie, propondo 

Cryptococcus neoformans para a designação das leveduras estudadas; tal denominação 

tornou-se definitiva, sendo a doença, a partir de então, conhecida como criptococose 

(PERFECT, 2010). Carlos da Silva Lacaz e Floriano de Almeida descreverem os primeiros 

casos de criptococose no Brasil, entre os anos de 1941 e 1944 (PAPPALARDO; MELHEM, 

2003). 

Os estudos de sorotipagem iniciaram no final da década de 40 do século XX, 

baseados em reação imunológica com antissoro produzido contra diferentes epítopos do 

polissacarídeo capsular (IKEDA et al., 1982; NISHIKAWA et al., 2003; D´SOUSA et al., 

2004). Evans foi o primeiro a descrever padrões diferentes de aglutinação frente a anticorpos 

presentes em soros hiperimunes de coelhos; em 1949, tal pesquisador descreveu os sorotipos 

A, B e C, e só posteriormente o sorotipo D foi descrito. A partir de 1950, Emmons publicou 

estudos mostrando a relação de C. neoformans com matéria orgânica rica em excretas de aves, 

particularmente fezes de pombos e solos contaminados. Em 1962, Staib percebeu a coloração 

negra de C. neoformans quando em meio de cultura com a presença de sementes de níger 

(Guizotia abyssinica), pela produção de melanina; o extrato dessa semente, associado a ágar e 

antibióticos, passou então a ser utilizado como método seletivo para o isolamento da levedura, 

facilitando assim os estudos ambientais (EMMONS, 1951; LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 

2004). Em 1975 e 1976, Kwon-Chung et al. estudaram e reproduziram a forma sexuada do 

fungo in vitro, reconhecendo um basidiomiceto, classificado então como pertencente ao 

gênero Filobasidiella (KWON-CHUNG; POPKIN, 1976). 

Momentos importantes relacionados à doença e seu agente etiológico seriam 

descritos a partir da década de 1980, uma vez que a epidemia de aids mostrou o caráter 

oportunista do fungo e promoveu o maior número de casos descritos (PERFECT, 2010). 

As leveduras pertencentes ao sorotipo B passaram, ao longo do tempo, a ser 

consideradas pelos cientistas uma variante de C. neoformans. Dessa forma, a espécie ficou 

dividida entre C. neoformans var. neoformans e C. neoformans var. gattii. Por outro lado, o 

fato de, até os dias atuais, não serem encontrados isolados recombinantes de C. neoformans 

com marcadores genéticos de ambas as variedades, sugere haver segregação, fato que gerou a 

mudança taxonômica das variedades para a categoria de espécie: C. neoformans e C. gattii 

(KWON-CHUNG, 2002; LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 
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1.1.2 Ecologia e Epidemiologia 

 

Os principais agentes etiológicos da criptococose são pertencentes ao complexo 

C. neoformans – C. neoformans e C. gattii – e apresentam algumas diferenças quanto a suas 

características ecológicas e epidemiológicas. C. neoformans é fungo de distribuição universal, 

sendo isolado de madeira em decomposição, frutos, vegetais, ocos de árvores e do solo, 

principalmente quando contaminado com excretas de pombos (COSTA, 2007; PERFECT, 

2010); infecta mais freqüentemente pacientes imunocomprometidos e tem o sorotipo A como 

o isolado predominante, respondendo por 95% de todas infecções por C. neoformans (HULL; 

HEITMAN, 2002). 

C. gattii apresenta ecologia e epidemiologia distintas de C. neoformans; até 

recentemente acreditava-se que esta espécie estivesse praticamente restrita às regiões tropicais 

e subtropicais do Brasil, da África, da Austrália e do sul da Califórnia (MA; MAY, 2009); no 

entanto, alguns estudos recentes têm sugerido a presença cosmopolita de C. gattii (MEYER et 

al., 2003; LITVINTSEVA et al., 2005; KIDD et al., 2005; BARTLETT; KIDD; 

KRONSTAD, 2007; CHEN et al., 2008). O maior surto relacionado a C. gattii aconteceu na 

ilha de Vancouver, no Canadá, entre os anos de 1999 e 2001, com acometimento de 38 

humanos, a maioria imunocompetente, apresentando predominância de lesões pulmonares, 

associadas a meningite, com letalidade de cerca de 10%. A micose também foi diagnosticada 

em animais domésticos – 18 gatos e 17 cães – e silvestres – seis golfinhos, dois furões e duas 

lhamas (KIDD et al., 2004; COSTA, 2009). O aparecimento de C. gattii em área temperada 

tornou a criptococose uma doença de notificação compulsória no Canadá, sendo então 

propostos estudos de vigilância da infecção por este agente (WATERS, 2007; COSTA, 2009). 

Laboratorialmente, as duas espécies distinguem-se com base em características 

bioquímicas e no sorotipo capsular, pois os sorotipos B e C pertencem a C. gattii, enquanto os 

sorotipos A e D pertencem a C. neoformans. C. gattii, quando comparado a C. neoformans, 

apresenta maior facilidade pela formação de criptococoma e ter maior incidência em 

imunocompetentes (PAPPAS et al., 2001). Ecologicamente, C. gattii está associado a 

eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis e E. tereticornis) na Austrália. No Brasil, tem sido 

isolado de ocos de árvores de diferentes espécies, como o oiti (Moquilea tomentosa), cássia 

gigante (Cassia grandis), mangueira (Manguira indica), gameleira (Ficus spp.), como 

também de eucalipto (E. camaldulensis) (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 
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As variedades sorológicas do gênero Cryptococcus causadoras de doença 

diferenciam-se pela localização geográfica e se o paciente apresenta ou não infecção pelo 

HIV. Ao longo da história, estudos têm mostrado que a maioria dos isolados clínicos em todo 

o mundo são C. neoformans sorotipo A (C. neoformans var. grubii) (KWON-CHUNG; 

BENNETT, 1984). O sorotipo B (C. gattii) tem sido quase exclusivamente encontrado em 

áreas tropicais e subtropicais, como na Califórnia, no Havaí, no Brasil, na Austrália, no 

sudeste da Ásia e na África Central. Por sua vez, o sorotipo C (C. gattii) segue a distribuição 

do sorotipo B, mas seu isolamento é raro. O sorotipo D (C. neoformans var. neoformans) tem 

sido isolado com maior freqüência na Europa, especialmente na Dinamarca, na Itália, na 

França e na Suiça, bem como nos Estados Unidos (BENNETT; KWON-CHUNG; 

HOWARD, 1977; KWON-CHUNG; BENNETT, 1984; STEENBERG; CASADEVALL, 

2000). 

A infecção criptocócica acontece a partir da inalação dos blastoconídios. A partir 

de então, a doença pode progredir ou não (PERFECT, 2010). A transmissão interumana nunca 

foi relatada, exceto em casos de tecido transplantado infectado. Beyt e Waltman, em 1978, 

foram os primeiros a descreverem tal fenômeno em transplante de córnea, através do relato de 

um caso de endoftalmite em receptor de córnea cuja doadora fazia uso crônico de 

corticosteróide para controle de polimiosite, e que fora a óbito por quadro de infecção 

pulmonar (BEYT; WALTMAN, 1978). Outros casos de criptococose pós-transplante também 

já foram descritos em transplante de pulmão, fígado e rim (OOI et al., 1971; KANJ et al., 

1996; TARAI et al., 2010; ISLAM; DAS; ISLAM, 2010). 

A maioria dos pacientes com criptococose tem alguma condição 

imunossupressora de base, mais frequentemente a aids, seguida por corticoterapia prolongada, 

quimioterapia, imunossupressão para transplante de órgãos, malignidade avançada, diabetes e 

sarcoidose (PERFECT, 2010), mas também pode estar associada à linfocitopenia CD4 

idiopática (ZONIOS; FALLON; HUANG, 2007) e ao uso de anticorpos monoclonais, como 

alemtuzumab, infliximab, etanercept e adalimumab (NATH et al., 2005; TSIODRAS et al., 

2008). Cerca de 20% dos pacientes com criptococose HIV-negativos não têm doença aparente 

ou fator de risco (PAPPAS et al., 2001). 

As taxas de criptococose nos Estados Unidos na era pré-aids mostravam valores 

de incidência em aproximadamente 0,8 casos por milhão de pessoas ao ano. Em 1992, durante 

a fase de ascendência do número de casos de aids, os valores de incidência aumentaram cerca 

de 60 vezes nas grandes cidades (HAJJMAN; CONN; STEPHENS, 1999). Em meados dos 

anos 90, antes da era da terapia antirretroviral altamente eficaz, com o uso em larga escala do 
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fluconazol devido à expansão do número de casos de candidíase oral, a incidência de 

criptococose se estabilizou em um caso para cada 100.000 habitantes ao ano (McNEIL, 1995). 

Com a possibilidade de terapia antirretroviral altamente eficaz, o início do século XX foi 

caracterizado por um maior declínio na incidência de criptococose, aparentemente 

apresentando, a partir de então, um número estável de novas infecções (VAN ELDEN; 

WALENKAMP; LIPOVSKY, 2000; NUCCI et al., 2010). Atualmente, a criptococose em 

paciente com aids representa a falta de acesso ao tratamento, a falta de adesão ou infecção 

pelo HIV (Human Immunodeficiency Virus) não diagnosticada até o diagnóstico da micose 

(MIRZA et al., 2003). A criptococose apresenta alta letalidade e praticamente leva ao óbito 

todos os pacientes não tratados (PERFECT, 2010). 

Em países subdesenvolvidos, onde a epidemia de aids torna-se mais evidente, o 

histórico tem mostrado que a infecção por Cryptococcus spp. pode alcançar altas 

prevalências. Embora os dados sejam incompletos, alguns estudos mostram que 15% a 45% 

dos pacientes com infecção avançada pelo HIV morrem por criptococose (CLUMECK et al., 

1984; VAN DE PERRE; LEPAGE; KESTELYN, 1984; JARVIS; MEINTJES; HARRISON, 

2010). Em muitos centros médicos africanos, a criptococose representa a causa mais comum 

de meningite comprovada, suplantando os índices de Neisseria meningitidis e Streptococcus 

pneumoniae (HAKIM; GANGAIDZO; HEIDERMAN, 2000). 

A criptococose ocorre mais comumente em homens adultos, sendo rara a 

incidência em crianças (COSTA, 2009; EGHWRUDJAKPOR; ALLISON, 2009); também é 

enfermidade de animais, especialmente o gato. O´Brien et al, em 2004, publicaram resultado 

de uma pesquisa com 155 gatos e 40 cães, todos com diagnóstico de criptococose, e 

mostraram que, na maioria dos casos (71% e 81% para gatos e cães, respectivamente), o 

agente envolvido fora C. neoformans, e que nos demais C. gattii estava envolvido. 

Juntamente com outras enfermidades, é considerada doença definidora de aids 

pelo Centers for Disease Control and Prevention – CDC (CDC, 1993) e ocorre como 

primeira manifestação oportunista em 4,4% dos casos desta síndrome no Brasil (KON et al., 

2008). 
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1.1.3 Agentes Etiológicos 

 

O gênero Cryptococcus compreende 39 espécies, caracterizadas por leveduras 

capsuladas. São descritos na literatura vários relatos de caso de infecções humanas por 

espécies distintas de C. neoformans e C. gattii, como, por exemplo, C. albidus e C. laurentii. 

Apesar destes relatos, C. neoformans e C. gattii são, de longe, os agentes etiológicos de quase 

todos os casos de criptococose. (PERFECT, 2010). 

As leveduras do gênero Cryptococcus apresentam-se como células haplóides, 

globosas ou ovaladas, de maior diâmetro variando entre 3-8m. Freqüentemente expressam 

cápsula volumosa e reproduzem-se por brotamento único ou múltiplo, configurando a forma 

assexuada de reprodução – forma anamórfica (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 

Por várias décadas, as cepas de C. neoformans foram agrupadas em duas 

variedades, que incluíam cinco sorotipos, baseados na estrutura da cápsula. Os sorotipos A, D 

e AD eram considerados C. neoformans var. neoformans e B e C, C. neoformans var. gattii 

(SIDRIM, 1999). Nos dias atuais, C. gattii é considerado espécie diferente de C. neoformans 

e compreende os sorotipos B e C. C. neoformans compreende o híbrido AD, bem como o 

sorotipo A (C. neoformans var. grubii) e D (C. neoformans var. neoformans) (LAZÉRA; 

IGREJA; WANKE, 2004). A classificação em sorotipos é decorrente das diferenças 

antigênicas na estrutura da cápsula polissacarídica, que podem ser detectados por aglutinação 

com soro de coelhos ou por anticorpos monoclonais específicos (IKEDA et al., 1982; 

DROMER et al., 1993; CLEARE; CASADEVALL, 1998). Além disso, padrões distintos 

detectados por Polymerase Chain Reaction (PCR) fingerprinting permitiram a descrição de 

oito genótipos diferentes – VN1 a VN4 para o sorotipo A, bem como VG1 a VG4 para 

sorotipos B e C (PERFECT, 2010). 

Apesar da tendência à aceitação de que há proximidade genética entre C. 

neoformans var. grubii e C. neoformans var. neoformans, uma vez que o híbrido entre as duas 

variantes – AD – é encontrado na natureza, Xu et al. fizeram estudo de mapeamento genético 

com amostras das duas variedades e concluíram que estas divergiram biologicamente há mais 

de 18 milhões de anos (XU; VILGALYS; MITCHELL, 2002). Desta forma, existem 

propostas de se abolir a classificação sorológica e considerar a existência de três espécies 

pertencentes ao complexo C. neoformans, cada qual com vários genótipos (PERFECT, 2010). 

A reprodução sexuada de C. neoformans foi reproduzida in vitro em 1975, por 

Kwon-Chung et al., classificando tal forma teleomórfica como pertencente ao gênero 

Filobasidiella, com a conseqüente alocação do fungo na classe Basidiomicetes e família 
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Filobasidiaceae. Neste contexto, a forma teleomórfica dos sorotipos A e D é denominada 

Filobasidiella neoformans, e a forma teleomórfica dos sorotipos B e C, Filobasidiella 

bacillispora (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 

A reprodução sexuada é guiada por heterotalismo, caracterizado pelo sistema de 

um locus e dois alelos: a e α. A conjugação de uma célula a com uma célula α por muito 

tempo foi descrita apenas in vitro, em meios de cultura apropriados – ágar extrato de malte ou 

ágar suco V-8, à temperatura de 35-37ºC (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). Xue et al.  

(2007), propuseram tal fenômeno em processo patogênico de plantas. Após conjugação e 

plasmogamia, desenvolvem-se hifas dicarióticas, cujo crescimento miceliano pode ser 

observado a olho nu após uma semana de incubação. As hifas são hialinas, com largura de 

cerca de 3m, apresentando basídios em porções terminais ou em ramificações laterais. Nos 

basídios ocorre a cariogamia, quando então os núcleos zigóticos dão origem, após meiose, a 

quatro núcleos haplóides cada, que, por sua vez, sofrem mitose de maneira repetitiva, dando 

origem aos basidiósporos. Cada basidiósporo, quando cultivado, dá origem a leveduras do 

tipo a ou do tipo α. Raramente são descritas leveduras híbridas aα, que têm a capacidade de 

autofertilidade (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 

 

1.1.4 Imunopatogênese 

 

Uma vez que estudos sorológicos freqüentemente identificam infecção por 

Cryptococcus spp., e ainda assim a incidência de criptococose é baixa, conclui-se que a 

imunidade do hospedeiro em humanos é geralmente eficaz após a exposição inicial a esta 

levedura (MURPHY, 1992; LEVITZ, 1992). Na verdade, a grande maioria das infecções é 

diagnosticada em pacientes com imunidade mediada por células comprometida. Além disso, 

há fortes evidências de que uma resposta celular com inflamação granulomatosa seja essencial 

para a contenção da infecção (LEE; DICKSON; CASADEVALL, 1996). Como a formação 

do granuloma é resultado de uma resposta polarizada para células T-helper 1 (Th1), as 

citocinas como fator de necrose tumoral, interferon-γ e interleucina-2 fazem-se necessárias 

(AGUIRRE et al., 1995; KAWAKAMI; TOHYAMA; TERUYA, 1996). Citocinas pró-

inflamatórias, como as interleucinas 12 e 18, e quimiocinas, como a proteína quimiotática de 

monócitos 1 e a proteína inflamatória de macrófagos 1α, são extremamente importantes para o 

recrutamento de células inflamatórias para o local da infecção (HUFFNAGLE; STRIETER; 

McNEIL, 1997; HUFFNAGLE; TRAYNOR; McDONALD, 2000). 
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Diversas populações de células imunes, tais como as células natural killer e certos 

tipos de linfócitos, parecem apresentar efeitos diretos anticriptocócicos. Linfócitos humanos 

(células CD4 e CD8) inibem o crescimento de C. neoformans por contato direto (HILL, 

1992). A principal célula efetora contra C. neoformans é o macrófago, que produz atividade 

anticriptocócica imediata quando ativado (LEVITZ, 1994). Outros fagócitos profissionais, 

como células da microglia, e neutrófilos, podem destruir ou pelo menos inibir 

significativamente C. neoformans. Tem sido demonstrado que um fator importante na 

infectividade deste fungo é a sua capacidade de sobreviver dentro das células e de ser expulso 

de fagócitos para infectar outras células (FELDMESSER et al., 2000; FELDMESSER; 

TUCKER; CASADEVALL, 2001; ALVAREZ; CASADEVALL, 2007). 

Não é só o estado de ativação celular ou o tipo de célula do hospedeiro, mas 

também o número de células no sítio de infecção que são responsáveis por uma resposta 

imune eficaz. É evidente, a partir de estudos em pacientes com aids, que o risco de infecção 

aumenta drasticamente quando o total da contagem de linfócitos CD4 está abaixo de 50 a 100 

células por microlitro de sangue (CROWE et al., 1991; PONGSAI; ATAMASIRIKUL; 

SUNGKANUPARPH, 2010). 

Uma série de fatores inatos, como a atividade anticriptocócica da saliva e do soro 

podem evitar infecção ativa por Cryptococcus spp.. Apesar de surfactante A, dectina-1 e 

receptores Toll parecerem ter pouca influência sobre a criptococose, existem outros fatores 

inatos, como o surfactante D, que parecem ter um impacto sobre a infecção (NAKAMURA, 

2006; GILES et al., 2007; NAKAMURA, 2007). A fagocitose de C. neoformans é 

otimamente realizada na presença de complemento ou de anticorpos, e o destino das leveduras 

intracelulares depende de citocinas, como o interferon-γ ou o fator estimulante de colônia 

granulocítica-macrofágica (GM-CSF), que intensificam a inibição ou morte intracelular dos 

microrganismos. Recentemente, foi demonstrado que existe uma associação de polimorfismos 

genéticos funcionais comuns nos receptores gama de Fc de baixa afinidade com casos de 

criptococose (HENDERSON; BENNETT; HUBER, 1982; MELTIADIS et al., 2007). 

Os estudos histopatológicos dos tecidos e fluidos variam desde a ausência de 

reação inflamatória à intensa inflamação granulomatosa. A reação imunológica, apesar de ser 

primariamente uma função do hospedeiro, tem a participação das leveduras, uma vez que 

mutações induzidas em uma mesma cepa podem induzir respostas histológicas muito 

diferentes (GOLDMAN et al., 1998).  

Há evidências substanciais de que o braço da imunidade humoral pode contribuir 

para uma resposta imune eficaz (VECCHIARELLI; CASADEVALL, 1998). Diversos grupos 
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têm apontado que as estratégias de anticorpos monoclonais dirigidos contra a cápsula de 

polissacarídeo podem reduzir a quantidade de leveduras e melhorar a sobrevida em modelos 

animais. Em pesquisa, uma vacina conjugada de toxóide tetânico com polissacarídeo da 

cápsula induziu altos títulos de anticorpos contra a cápsula e, posteriormente, proteção contra 

uma inoculação endovenosa de C. neoformans em camundongos (RODRIGUES; 

TRAVASSOS; MIRANDA, 2000). Estudos em humanos têm sido realizados para determinar 

a segurança e a dinâmica de anticorpos monoclonais murinos (LARSEN et al., 2005). 

A patogênese da criptococose é determinada por três fatores principais: o status da 

defesa do hospedeiro, a virulência da cepa e o tamanho do inóculo. A importância relativa de 

cada fator como determinante de doença clínica permanece incerta, mas é claro que a 

complexidade dessas interações decide a apresentação final (PERFECT, 2010). Um cenário 

razoável para a fisiopatologia da criptococose é que o hospedeiro suscetível entre em contato 

com as leveduras no meio ambiente através da inalação de propágulos infecciosos (LAZÉRA; 

IGREJA; WANKE, 2004). Nos alvéolos, o contato das leveduras com os macrófagos 

alveolares, que recrutam outras células inflamatórias através de citocinas ou quimiocinas, é o 

primeiro passo para que uma resposta Th1 seja deflagrada. A partir de então, uma de três vias 

pode ocorrer: em imunossuprimidos, o fungo continua a proliferar e disseminar, causando a 

doença clínica; a resposta imune eficaz elimina completamente o fungo ou as leveduras ficam 

em situação de latência em linfonodos pulmonares, o que parece ser um cenário comum 

(PERFECT, 2010). Baker et al., em estudos post-mortem, revelaram a existência de focos 

pulmonares e hilares contendo leveduras em indivíduos assintomáticos, sem história prévia de 

criptococose. As leveduras permanecem dormentes, e o hospedeiro permanece assintomático, 

até um quadro de imunossupressão, quando estas começam a se replicar no complexo 

pulmonar, e, eventualmente, disseminam-se para outros órgãos. Esta fisiopatologia é 

semelhante ao cenário proposto para a reativação da tuberculose e histoplasmose (GARCIA-

HERMOSO; JANBON; DROMER, 1999). 

Histopatologicamente, C. neoformans tem várias características. Na maioria dos 

casos clínicos, C. neoformans em tecido exibe uma cápsula proeminente. Microscopicamente, 

a maioria das leveduras aparece com forma esférica, com brotamentos de base estreita. As 

células de leveduras variam em tamanho entre 5 a 10μm de diâmetro. Como os brotamentos 

são facilmente destacados das suas células parentais, a maioria das células de levedura em 

tecido é visualizada sem brotamentos. Finalmente, o tamanho da cápsula sob observação 

direta varia com a cepa e com o microambiente (PERFECT, 2010). 
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1.1.5 Mecanismos de Virulência 

 

1.1.5.1 Aspectos Gerais 

 

A patogenia de Cryptococcus spp. é dependente da expressão de fatores de 

virulência, que permitem invasão tecidual, fontes nutricionais e mecanismos de escape e 

agressão às defesas do hospedeiro. As cepas patogênicas deste gênero manifestam tais fatores 

em graus variados de intensidade e freqüência. Alguns destes fatores têm sua importância 

bem estudada na patogenicidade de isolados individuais de C. neoformans e C. gattii (MA; 

MAY, 2009). Rodrigues et al., em 2008, mostraram que C. neoformans é capaz de secretar 

vesículas contendo muitos de seus fatores de virulência, incluindo glucuronoxilomanana – 

GXM, lacase, urease e fosfolipase B. 

A produção de melanina é observada em muitos fungos, incluindo algumas 

espécies patogênicas. C. neoformans possui lacase, uma enzima que catalisa a conversão de 

compostos difenólicos, como L-DOPA, noradrenalina e adrenalina, em melanina, vinculada à 

parte interna da membrana plasmática (PEDROSO et al., 2007). A produção deste pigmento 

pode ajudar a identificar a levedura em laboratório, mas também é um fator de virulência para 

o fungo. Um gene codificador para esta lacase foi identificado, e o mutante lacase-negativo 

(albino) mostrou ter sua virulência atenuada em modelos animais (SALAS et al., 1996). Um 

mecanismo proposto pelo qual a melanina pode proteger o fungo é sua capacidade de atuar 

como um antioxidante. Tem sido demonstrado que as leveduras que não têm a capacidade de 

formar melanina são mais suscetíveis ao estresse oxidativo (WANG et al., 1995; LAZÉRA; 

IGREJA; WANKE, 2004). Outros mecanismos possíveis são a proteção, por parte da 

melanina, da integridade da parede, alteração da carga de superfície da célula, interferência 

com a resposta das células T e com a fagocitose mediada por anticorpos, bem como 

participação na proteção contra mudanças de temperatura e contra antifúngicos (PERFECT, 

2010). Ainda não está claro se o sistema nervoso central, rico em catecolamina, com 

excelentes substratos para a formação da melanina, oferece algum tropismo tecidual que 

intensifique a capacidade de esta levedura em produzir doença. Ademais, tem sido claramente 

demonstrado que a melanina é formada em células de levedura dentro do cérebro 

(NOSANCHUK; ROSAS; LEE, 2000; ROSAS; NOSANCHUK; FELDMESSER, 2000). 

Uma característica básica de todos os fungos patogênicos é a sua capacidade de 

bom crescimento na temperatura do corpo dos mamíferos (GARCIA-SOLACHE; 

CASADEVALL, 2010). C. neoformans e C. gattii são as únicas espécies criptocócicas que 
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crescem a 37°C, e mutantes que não crescem bem a esta temperatura são hipovirulentos, 

mesmo quando eles expressam cápsula e melanina. Parece haver alguma variação na evolução 

da termotolerância, uma vez que isolados de C. gattii e C. neoformans sorotipo D (C. 

neoformans var. neoformans) em geral parecem ser mais sensíveis à inibição do crescimento e 

morte em altas temperaturas do que C. neoformans sorotipo A (C. neoformans var. grubii) 

(MARTINEZ; GARCIA-RIVERA; CASADEVALL, 2001) 

A urease, produzida por grande parte dos isolados de Cryptococcus spp., é uma 

enzima que catalisa a hidrólise da uréia em amônia e carbamato, o que resulta em maior 

disponibilidade de fonte de nitrogênio e aumento do pH do meio onde ocorre a reação. A 

disfunção do gene responsável pela produção da urease mostrou atenuação da infecção em 

modelos animais, o que sugere a importância desta enzima na patogenicidade fúngica (COX 

et al., 2000). 

O locus mating também tem sido associado à virulência das cepas de C. 

neoformans sorotipo D (C. neoformans var. neoformans), pela demonstração de que cepas α 

são mais virulentas do que cepas a (van DUIN; CASADEVALL; NOSANCHUK, 2002). 

Estes resultados sugerem que o locus mating, que é maior do que 100kb, pode conter alguns 

genes de virulência. Por outro lado, alguns estudos encontraram que cepas de C. neoformans 

sorotipo A (var. grubii) não tinham aparente diferença na virulência entre α e a, em diversos 

modelos animais (DEL POETA et al., 2000). 

Apesar de a produção de melanina, a expressão da cápsula, e a termotolerância 

serem os fatores de virulência mais estudados, Cryptococcus spp. têm muitas outras 

ferramentas para produzir doença. Cepas clínicas e ambientais individuais variam em sua 

infectividade em modelos animais, mesmo que possuam todos os fatores de virulência 

conhecidos. As cepas também podem alterar rapidamente o seu potencial de virulência pela 

passagem sucessiva em animais de laboratório (FRASER et al., 2005). Mais recentemente, a 

expressão de protease e fosfolipase tem tomado relevância nesse processo de patogenicidade 

de Cryptococcus spp. (PERFECT, 2010). 

 

1.1.5.2 Cápsula 

 

Cryptococcus spp. apresentam volumosa cápsula in vivo (Figura 1). Tal estrutura 

é composta principalmente de glucuronoxilomanana, respondendo por cerca de 90% da massa 

capsular. C. neoformans apresenta cinco sorotipos – A, B, C, D, AD, o que reflete as 

diferenças antigênicas da GXM, a principal polissacáride capsular. Também fazem parte desta 
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estrutura, uma galactoxilomanana e uma manoproteína. A GXM é composta de ligações 

lineares de 1,3-α-D-manopiranana com B-D-xilopiranosil, B-D-glucopiranosil-ácido urônico 

e substituintes 6-O-acetil. Quatro genes essenciais para a formação da cápsula já foram 

identificados: CAP59, CAP64, CAP60 e CAP10 (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 

A especificidade de sorotipo parece ser determinada pelas diferenças estruturais 

no número de resíduos de xilose e o grau de O-acetilação de grupos hidroxilas da GXM. A 

cápsula polissacarídica tem uma carga de superfície altamente negativa e é ancorada à parede 

celular por resíduos α-1,3-glucanas. A espessura capsular, que varia entre os isolados, é 

regulada por vários fatores ambientais, incluindo pressão parcial de gás carbônico do 

microambiente, bem pelas concentrações de ferro. Estes sinais ambientais parecem aumentar 

a abilidade da levedura em produzir doença e pode ajudar a explicar por quê a cápsula pode 

ser pequena em culturas in vitro e ter maiores dimensões quando observadas no hospedeiro 

(LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). Cryptococci mutantes hipocapsulares e acapsulares 

são dramaticamente menos virulentos do que as cepas parentais em modelos animais. Neste 

contexto, infecções causadas por cepas sem cápsula ou pobremente capsuladas têm sido 

raramente observadas em hospedeiros mamíferos (ALSPAUGH; PERFECT; HEITMAN, 

1998). 

 

 

Figura 1 – Cápsula polissacarídica de 

C. neoformans. 

Fonte: CEMM, 2010. 

 

Cápsula 

polissacarídica 
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O impacto do polissacarídeo capsular na imunidade do hospedeiro pode ser 

envolvido em vários níveis patofisiológicos. Alguns pesquisadores têm evidenciado que este 

componente da cápsula age como barreira antifagocítica, depleta complemento, produz 

irresponsividade de anticorpos, desregula secreção de citocinas, interfere com a apresentação 

de antígenos, induz edema cerebral, cria a perda do receptor de selectina e fator de necrose 

tumoral. Ademais, permite uma carga altamente negativa ao redor da célula leveduriforme 

(ZARAGOZA; CASADEVALL, 2004). 

 

1.1.5.3 Protease 

 

A família das proteases inclui todas as enzimas que catalisam a clivagem de 

ligações peptídicas, digerindo proteínas a peptídeos ou aminoácidos livres. A classificação e a 

nomenclatura das proteases são baseadas no seu sítio ativo, dentro da estrutura molecular. 

Dessa forma, além das proteases cujos mecanismos catalíticos ainda são desconhecidos, tais 

enzimas são classificadas em aspartil, cisteil, glutamil, metalo, serino e treonino proteases 

(Figura 2) (MONOD, 2008). Estas enzimas podem ainda ser divididas em endoproteases (ou 

endopeptidades), capazes de clivar ligações peptídicas no interior de um polipeptídeo, bem 

como em exoproteases (ou endopeptidases), capazes de clivar tais ligações apenas nas porções 

terminais das cadeias polipeptídicas (MONOD; JOUSSON; REICHARD; 2009) 

A produção de proteases pelos fungos permite um maior número de fontes de 

nitrogênio disponíveis para esses microrganismos, por degradação de proteínas, bem como 

contribuem para a invasão tecidual e colonização (AOKI et al., 1994; PORTELA et al., 2010; 

RAMBACH et al., 2010). Em vários fungos, como: Cryptococcus spp., Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus niger, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Fusarium veneratum, 

Candida albicans, C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. tropicalis, Trichophyton rubrum, T. 

mentagrophytes, Microsporum canis e M. gypseum, foram descritas atividades proteolíticas in 

vitro e durante o processo de infecção (MONOD et al., 2002; MONOD, 2008; ASBECK et 

al., 2009; TACCO, 2009; SINGH, 2010). Particularmente, em relação ao gênero 

Cryptococcus, também é descrita por vários autores. Chen et al. (1996) estudaram atividade 

proteolítica em oito cepas de Cryptococcus neoformans e em três cepas de C. gattii, utilizando 

clearance de proteína em ágar, lise de azoalbumina, liquefação de gelatina e ensaio com 

eletroforese com gel de poliacrilamida, e encontraram ação de protease em todas as cepas 

testadas. Vidotto et al. (2005) detectaram produção de protease nas 151 cepas de 

Cryptococcus spp. testadas, utilizando meio de cultura contendo albumina sérica bovina. 
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Ademais, a importância da atividade desta enzima na patogenia da criptococose foi reforçada 

por Bien et al. (2009), que evidenciaram, através do uso de cromatografia gasosa, a 

importância da expressão da protease Stp1 para a virulência e sobrevivência de Cryptococcus 

spp. na presença de derivados azólicos. 

 

 

Figura 2 – Estrutura tridimensional de uma molécula de protease; 

em azul: sítio catalítico.  

Fonte: Adaptado de Pinti et al. (2007). 

 

1.1.5.4 Fosfolipase 

 

A ação da fosfolipase também representa um processo importante para a biologia 

dos fungos, promovendo quebra de ligações éster de glicerolfosfolipídeos. Quando esta 

atividade é exercida em fosfolipídeos de membrana, ocorre desestabilização da membrana 

citoplasmática, com conseqüente lise celular (GHANNOUM, 2000; SOARES et al., 2010).  

Várias espécies fúngicas são capazes de secretar fosfolipase, como Candida spp. 

Sidrim et al. (2010) realizaram um estudo avaliando a atividade de fosfolipase em 59 isolados 

de Candida spp. obtidos de amostras de calopsitas. Foi observada a produção de fosfolipase 

em 100% dos isolados de C. albicans e em 40% dos isolados de Candida não-albicans, 

representados principalmente por C. tropicalis, C. parapsilosis e C. krusei. 

Cryptococcus spp. expressam fosfolipase, aparentemente relacionada a sua 

patogenicidade, uma vez que mutantes não produtores desta enzima são hipovirulentos (COX 

et al., 2001). 

 

1.1.6 Quadro Clínico 

 

Os dois locais mais comuns de infecção por Cryptococcus spp. são o pulmão e o 

sistema nervoso central. Um estudo prévio investigou pacientes com criptococose e 
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evidenciou que 36% dos casos foram diagnosticados apenas com comprometimento 

pulmonar, bem como 51% apresentaram apenas doença do sistema nervoso central (CLARK 

et al., 1990; PERFECT, 2010). 

A criptococose demonstra algumas diferenças entre o grupo de pacientes 

infectados pelo HIV, comparado com o grupo de pacientes sem esta infecção subjacente 

(CLARK et al., 1990; CHUCK; SANDE, 1989). Pacientes infectados pelo HIV apresentam 

maior freqüência de infecções no sistema nervoso central (SNC) e infecções extrapulmonares, 

maiores taxas de exames positivos de tinta da Índia, maiores títulos de antígeno 

polissacarídeo, mais freqüentes hemoculturas positivas e achados de menos células 

inflamatórias em líquido cefalorraquidiano (PERFECT, 2010). 

O trato respiratório é a porta de entrada mais comum para este fungo, e os 

sintomas variam desde colonização assintomática da via aérea até pneumonia grave com 

evidência de síndrome de angústia respiratória aguda (HENSON, 1984; MURRAY et al., 

1988). Em pelo menos um terço dos hospedeiros normais, a infecção primária é assintomática 

e detectada apenas por uma ocasional radiografia de tórax anormal. Por outro lado, os 

pacientes podem apresentar-se com sintomas agudos de febre, dor torácica, tosse, perda de 

peso e produção de expectoração (PERFECT, 2010). 

Em pacientes com aids, pneumonia criptocócica pode ser assintomática, e mais de 

90% dos pacientes podem apresentar infecção concomitante do SNC no diagnóstico inicial. 

Na radiografia, infiltrado alveolar e intersticial são particularmente comuns e, portanto, 

poderia ser confundido com infecção por Pneumocystis jiroveci (CHAYAKULKEEREE, 

2010). Como o paciente imunossuprimido com criptococose pulmonar e aids geralmente tem 

uma contagem de CD4 abaixo de 100 células por mililitro de sangue, é sempre prudente 

considerar a possibilidade de co-infecção com outros agentes oportunistas, tais como 

Mycobacterium spp. – típicos e atípicos, citomegalovírus, Nocardia asteroides e 

Pneumocystis jiroveci (PERFECT, 2010). 

A maioria dos pacientes com criptococose do SNC apresentam sinais e sintomas 

de meningite subaguda ou meningoencefalite, como cefaléia, febre, paralisia de nervos 

cranianos, letargia, coma, ou perda de memória durante várias semanas (PERFECT, 1989).  

Pacientes infectados pelo HIV com meningite criptocócica apresentam algumas 

diferenças na apresentação daqueles sem a infecção pelo HIV (PAPPAS et al., 2001). Em 

primeiro lugar, a carga fúngica é geralmente maior, e isso pode refletir nos maiores títulos de 

antígeno polissacarídeo no líquido cefalorraquidiano, lenta esterilização do sistema nervoso 

central, e uma tendência a uma maior incidência de aumento da pressão intracraniana. 
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Ademais, há uma maior probabilidade de encontrar as leveduras em locais extracranianos 

durante os exames iniciais, além da maior chance de que ocorra outro evento no sistema 

nervoso central, como infecção por Toxoplasma gondii ou linfoma (PERFECT, 2010). 

O uso da terapia antirretroviral – TARV – em pacientes com aids criou uma nova 

entidade clínica: a síndrome de reconstituição imunológica (WOODS et al., 1998). Após o 

início da TARV, alguns pacientes desenvolvem os sintomas agudos da meningite criptocócica 

ou dor e edema nos gânglios periféricos, hilares ou mediastinais (JENNY-AVITAL, 2002). A 

hipótese é de que, com a melhora da imunidade, infecções silenciosas se tornem aparentes, 

uma vez que a inflamação é deflagrada. Durante o tratamento para a meningite criptocócica, a 

síndrome de reconstituição imune pode ser marcada por cefaléia crescente, novos sinais 

neurológicos, aumento da celularidade no líquido cefalorraquidiano e, possivelmente, 

aumento da pressão intracraniana (CINTI; ARMSTRONG; KAUFMAN, 2003). 

Existem poucos dados que relacionam a gravidade da meningite criptocócica com 

a cepa infectante; na maioria dos casos, as respostas de defesa do hospedeiro são o fator 

determinante para as manifestações clínicas. No entanto, algumas apresentações clínicas 

podem depender da cepa. Em áreas do mundo onde coexistem C. neoformans sorotipos A, D 

e AD e C. gattii, os criptococomas cerebrais em indivíduos imunocompetentes foram 

associados mais frequentemente às infecções por C. gattii (SPEED; DUNT, 1995; CHEN et 

al., 2000). Além disso, pacientes com infecções por C. gattii têm mais freqüentes lesões do 

parênquima cerebral, complicações de hidrocefalia, aumento da pressão intracraniana, 

neuropatias cranianas e má resposta à terapia (PERFECT, 2010). Estas observações sugerem 

que algumas cepas podem ter uma maior propensão para invadir o parênquima cerebral do 

que para a produção de meningite isolada. No surto de Vancouver, constatou-se que uma cepa 

recombinante foi criada na natureza, mais virulenta em modelos animais do que a cepa 

parental, e passou a representar a maior parte das cepas ambientais e dos isolados clínicos 

(FRASER et al., 2005). 

Depois do sistema nervoso central e do pulmão, a pele constitui-se o terceiro 

órgão mais comumente infectado por Cryptococcus spp.. C. neoformans pode induzir quase 

todos os tipos de lesão de pele, e na maioria dos casos, as lesões cutâneas representam um 

achado sentinela de infecção criptocócica disseminada. Uma lesão comum é papular ou 

maculopapular, com um centro macio ou ulcerado (SCHUPBACH; WHEELER; 

BRIGGAMAN, 1976). Algumas lesões são facilmente confundidas com molusco contagioso, 

acne vulgar, carcinoma epidermóide, ou carcinoma basocelular. Em pacientes gravemente 

imunodeprimidos, infecções da pele podem se apresentar como uma celulite ou um abscesso 
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(MEHRABI et al., 2005). Existem ainda relatos de criptococose cutânea por inoculação direta 

(CASADEVALL et al., 1998).  

Outros locais possíveis de infecção por Cryptococcus spp., com vários relatos na 

literatura, são: próstata, olho, corrente sangüínea, endocárdio, ossos, peritônio, linfonodos e 

trato genitourinário (OKUN; BUTLER, 1964; BRAMAN, 1981; BEHRMAN; MASCI; 

NICHOLAS, 1990; YINNON; SOLAGES; TREANOR, 1993; SUNGKANUPARPH; 

VIBHAGOOL; PRACHARKTAM, 2002; PERFECT, 2010). 

 

1.1.7 Diagnóstico Laboratorial 

 

O material clínico mais freqüentemente enviado ao laboratório de Microbiologia 

para o diagnóstico de criptococose é o líquor, uma vez que o sistema nervoso central é o sítio 

de infecção mais freqüente de infecção. A suspeita inicia-se com quadro clínico-

epidemiológico, bem como com a análise citobioquímica do líquido cefalorraquidiano, que 

tem como achados mais freqüentes o aumento da celularidade, com predomínio de células 

linfomononucleares, aumento da proteinorraquia e decréscimo na glicocorraquia. O simples 

procedimento da mistura de líquor de paciente suspeito com tinta nanquim (tinta da China), 

para identificar leveduras capsuladas, permanece como um método rápido e eficaz para 

diagnosticar meningite criptocócica (Figura 3). A sensibilidade deste método para o 

diagnóstico de meningite é de 50% para pacientes sem aids e de 80% para pacientes com aids 

(PERFECT, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – (a) Pesquisa de Cryptococcus spp. no líquor, em 

tinta da China; (b) Cultura de Cryptococcus sp. em ágar 

Sabouraud. 

Fonte: CEMM, 2010. 

 

(a) (b) 
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A pesquisa de Cryptococcus spp. deve ser, sempre que possível, associada ao 

cultivo do espécime clínico. As leveduras crescem em diversos meios de cultura – ágar 

Sabouraud glicose 5%, ágar batata, ágar extrato de malte. Quando da utilização de ágar 

Sabouraud, deve ser lembrado que a actidiona (cicloheximida) em concentrações superiores a 

0,2% impede o crescimento deste fungo. Em ágar Sabouraud com glicose a 5%, ágar extrato 

de malte e ágar batata, o fungo apresenta colônias de coloração que variam entre o branco e o 

creme, de aspecto brilhante e textura mucóide, após 48-72h de incubação, a 25-37ºC. 

(LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 

Na maioria dos meios de rotina do laboratório, colônias de C. neoformans 

aparecem dentro de 48 a 72 horas após a semeadura de uma amostra. Após a melhora dos 

métodos automatizados e meios de cultura para hemocultura, a criptococcemia em pacientes 

gravemente imunossuprimidos também pode ser detectada na rotina laboratorial (KON et al., 

2008). Em meios de cultura, Cryptococcus spp. crescem como uma colônia de coloração que 

varia do branco ao creme, opaco, de vários milímetros de diâmetro (Figura 3). As colônias 

normalmente se tornam mucóides com a incubação prolongada. As colônias ocasionalmente 

desenvolvem áreas que diferem em morfologia de textura pigmentação. C. neoformans tem a 

capacidade de produzir uma mudança fenotípica, o que explica a variedade de formas das 

colônias (FRIES; GOLDMAN; CASADEVALL, 2002). A temperatura de crescimento ótimo 

para a maioria das cepas de C. neoformans está entre 30° e 35°C, com a temperatura máxima 

tolerada para a maioria das cepas de 40°C. Cepas do sorotipo A tendem a tolerar temperaturas 

mais altas melhor do que os outros sorotipos (MARTINEZ; GARCIA-RIVERA; 

CASADEVALL, 2001). Isolados de C. neoformans e C. gattii geralmente crescem bem a 

37°C, com tempos de geração de 3 a 6 horas. Este é um fenótipo de virulência primária que os 

separa de outras espécies criptocócicas, que geralmente não toleram temperaturas de corpo de 

mamíferos e raramente são patógenos humanos (PERFECT, 2010). 

No laboratório clínico, C. neoformans pode ser facilmente diferenciado de outras 

leveduras, com base em sua morfologia e testes bioquímicos. A identificação específica pode 

ser confirmada por uma bateria de testes bioquímicos disponíveis comercialmente em kits 

(EL-ZAATARI et al., 1990). No entanto, a exposição da levedura à preparação nanquim pode 

revelar rapidamente encapsulamento da levedura. A cápsula geralmente é mais bem vista em 

exame direto e pode não ser tão evidente em montagens feitas a partir de culturas in vitro. 

Esta descoberta ocorre porque a produção de cápsulas é induzida por certas pistas ambientais, 

tais como concentrações elevadas de dióxido de carbono, soro ou condições limitadas de 
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ferro. O ambiente do hospedeiro proporciona uma condição ideal para a produção de cápsula 

(PERFECT, 2010). 

Cryptococcus spp. não fermentam açúcares e assimilam, por metabolismo 

oxidativo, como única fonte de carbono, a galactose, a sacarose, a maltose, a trealose, a 

melizitose, D-xilose, L-raminose, sorbitol, manitol, dulcitol, D-manitol, α-metil-d-glucosídeo, 

salicina, inositol, além da glicose e da frutose; não assimilam nitrato como única fonte de 

nitrogênio e não reduzem nitrato a nitrito. Pela capacidade de produzir urease, permitem a 

viragem de coloração do ágar uréia de Christensen (Figura 4) (LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Ágar uréia de 

Christensen: (a) teste negativo; (b) 

teste positivo.  

Fonte: CEMM, 2010. 

 

 

Resultados relevantes têm sido alcançados com o cultivo em meio de cultura que 

estimule a produção de melanina, com a conseqüente formação de colônias marrons ou 

negras. Nesse contexto, podem ser utilizados o ágar semente de níger, ágar ácido caféico ou 

ágar L-DOPA como meios seletivos para a identificação de colônias enegrecidas (Figura 5) 

(PEDROSO et al., 2007). 

As espécies de C. neoformans e C. gattii podem ser diferenciadas utilizando-se o 

meio CGB (canavanina, glicina e azul de bromotimol). C. gattii é resistente à L-canavanina e 

é capaz de utilizar a glicina como única fonte de carbono e nitrogênio; desta forma, com a 

produção de amônia e conseqüente elevação do pH, há alteração do indicador e mucança de 

coloração do meio de cultura de amarelo ou verde para azul. As variantes de C. neoformans, 

por sua vez, não crescem em CGB, por serem sensíveis à L-canavanina e incapazes de utilizar 

(a) (b) 
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a glicina, não havendo, portanto, modificação do meio de cultura (Figura 5) (KWON-

CHUNG; POLACHECK; BENNETT, 1982). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – (a) Expressão de melanina em ágar níger; 

(b) 1 – Ausência de crescimento em CGB; 2 – 

Crescimento em CGB. 

Fonte: CEMM, 2010. 
 

Existem alguns métodos para a identificação dos quatro sorotipos. Anticorpos 

oferecidos comercialmente podem distinguir diferenças antigênicas nas estruturas capsulares, 

embora, atualmente, não exista uma fonte comercial. Além disto, são conhecidas diferenças 

de vias metabólicas entre os sorotipos. A maioria dos sorotipos B e C isolados assimilam 

glicina como única fonte de carbono, enquanto os sorotipos A e D, não. O ágar CGB (L-

canavanina, glicina e azul de bromotimol) utiliza a mudança de cor para separar os sorotipos 

A e D dos sorotipos B e C. Por último, a análise da composição de bases do DNA é 

extremamente preciso. A comparação de genomas seqüenciados desses sorotipos mostra uma 

diferença de cerca de 6% a 8% do total de nucleotídeos entre as cepas do sorotipo A e D e 

uma diferença ainda maior entre estes sorotipos e isolados do sorotipo B e C. Várias técnicas 

podem ser utilizadas, como Random Amplified Polymorphic DNA – RAPD, Polymerase 

Chain Reaction (PCR) fingerprinting e PCR com enzimas de restrição (PCR-REA) (COSTA, 

2009). 

Os métodos utilizados nos testes de suscetibilidade in vitro de Cryptococcus spp. 

foram modificados e padronizados. A maioria dos isolados têm uma baixa concentração 

mínima inibitória (CIM) para anfotericina B, flucitosina e azólicos, mas uma CIM alta para 

caspofungina. Parece haver correlação entre CIM e resistência clínica. No entanto, a maioria 

dos casos refratários representa recaída dos isolados e não reinfecção, apesar de baixas CIMs, 

o que sugere que outros fatores também são importantes para o sucesso do tratamento 

(PERFECT, 2010). 

À histopatologia, várias colorações individualizam a estrutura leveduriforme, 

como hematoxilina-eosina, mucicarmim de Meyer, prata metenamina e coloração de Gram. 

(a) (b) 

1 2 
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As leveduras são visualizadas rodeadas por espaço vazio, que reflete a presença da cápsula 

(CHEN et al., 2000). 

 

1.1.8 Tratamento e Prevenção 

 

A meningite criptocócica é invariavelmente fatal sem tratamento antifúngico. Um 

algoritmo padrão para o tratamento de meningite criptocócica em pacientes com HIV é um 

regime de três estágios. A fase de indução é iniciada com anfotericina B, 0,7-1,0mg/kg/dia, 

associada a flucitosina 100mg/kg/dia, por pelo menos duas semanas. Com uma resposta 

clínica de sucesso, a terapêutica pode ser trocada por fluconazol, 400 a 800 mg/dia durante 8 a 

10 semanas, como uma fase de consolidação. Por último, uma fase de supressão deve ser 

realizada para pacientes infectados pelo HIV com fluconazol, 200mg uma vez por dia, pois 

50% a 60% dos pacientes com aids apresentam recidiva se a supressão não for realizada 

(KON et al., 2008). Com o uso de fluconazol diariamente, a supressão foi melhor do que a 

obtida com o itraconazol intermitente, e houve uma redução na taxa de reincidência inferior a 

5% (BOZETTE et al., 1991; POWDERLY et al., 1992). 

O local da infecção pode modificar a recomendação de tratamento. Para 

criptococose disseminada devem ser seguidas as recomendações para a meningite 

criptocócica. Por outro lado, a criptococose confinada ao pulmão responde bem ao fluconazol, 

quando 200 a 400mg/dia são administrados por 3-6 meses (YAMAGUSHI et al., 1996; KON 

et al., 2008). 

A nova classe de inibidores de β-glucana-sintase antifúngica, como caspofungina, 

micafungina e anidulafungina, não possui atividade anticriptocócica confiável. Esses agentes 

não devem ser utilizados para tratamento de infecções por Cryptococcus spp (PERFECT, 

2010). 

Alguns métodos têm sido sugeridos para prevenção da infecção por Cryptococcus 

spp. em pacientes de alto risco. Em primeiro lugar, na era pré-HAART (Highly Active 

Antiretroviral Therapy), profilaxia com fluconazol em pacientes com AIDS com contagens de 

CD4 abaixo de 100 células por mililitro de sangue se mostrou eficaz na redução da incidência 

da criptococose (POWDERLY et al., 1992). No entanto, a preocupação sobre resistência a 

drogas com o uso generalizado de fluconazol reduziram o entusiasmo por esta abordagem. A 

imunização com uma vacina conjugada com toxóide tetânico e glucuronoxilomanana – GXM 

– mostrou-se bem sucedida em ratos, e anticorpos monoclonais específicos estão sob estudos 
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para possível uso em humanos (DEVI et al., 1991; MUKHERJEE et al., 1994; PERFECT et 

al., 2010). 

 

1.2 Inibidores de protease 

 

Em junho de 1981, a descrição de cinco casos de imunodeficiência adquirida nos 

Estados Unidos deu início à compreensão moderna da epidemia do HIV (PERFECT; 

CASADEVALL, 2002). Pela falta de terapêutica curativa, os rápidos avanços no 

desenvolvimento e a implementação da terapia anti-retroviral combinada transformaram o 

atendimento do paciente infectado pelo HIV. No mundo desenvolvido, a redução substancial 

da morbidade e mortalidade associada ao HIV mudou o diagnóstico de HIV de uma potencial 

sentença de morte a uma doença crônica tratável. Desde a aprovação da Zidovudina – azT – 

pela FDA (Food and Drug Administration), em 1987, agentes antirretrovirais têm sido 

desenvolvidos, tendo como alvo as etapas críticas do ciclo de replicação do HIV – a entrada, a 

transcrição reversa, a integração ao genoma humano e o processamento proteolítico 

(PERFECT, 2010). 

O HIV depende de sua aspartil-protease para clivar as poliproteínas virais em seus 

componentes ativos estruturais e enzimáticos, como a transcriptase reversa e integrase. Apesar 

da existência de algumas proteases humanas, a estrutura homodimérica da protease de HIV-1 

e HIV-2 tem maior afinidade e, por conseguinte, são inibidas por inibidores de protease 

(PERFECT, 2010). O uso de inibidores de protease como parte da terapia antirretroviral teve 

impacto direto sobre a morbimortalidade relacionada à infecção pelo HIV, a partir do final do 

século XX (BOBIN et al., 1998; VARGAS et al., 2002), quando, a partir de então, vários 

inibidores de protease foram disponibilizado para uso clínico (Figura 6). Esta conseqüência 

foi associada principalmente à recuperação da função imunológica e à supressão da replicação 

do HIV (MELLORS et al., 1997; PUHAN et al., 2010). Tal benefício, no entanto, já foi 

evidenciado mesmo na ausência de restauração imune (BOBIN et al., 1998). Isso suscitou 

questionamentos sobre inibidores de protease com possível ação sobre mecanismos de 

virulência fúngica (MONARI et al., 2005; BRAGA-SILVA et al., 2010). 



36 

 

 

 

 

     Figura 6 – Estruturas moleculares de Saquinavir, Darunavir, Ritonavir e Indinavir.  

     Fonte: Adaptado de Tsibris e Hirsch (2010). 

 

Ritonavir foi originalmente comercializado e usado como um inibidor de protease 

administrado individualmente em doses de 600mg por via oral, duas vezes por dia. Os efeitos 

colaterais gastrintestinais, especialmente diarréia e náuseas, eram comuns, com limitada 

tolerabilidade da droga. Hoje, o ritonavir é geralmente utilizado em doses mais baixas (100-

200mg, duas vezes ao dia), quando alcança níveis séricos entre 4 e 12g/mL, para inibir a via 

metabólica CYP3A4, melhorando a biodisponibilidade e aumentando a meia-vida de outros 

inibidores de protease. Em vários países, todos os regimes preferenciais de tratamento 

baseados em inibidores de protease incluem a recomendação de ritonavir (GAZZARD, 2008). 

Saquinavir é administrado em dois comprimidos de 500mg ao dia, juntamente com um 

comprimido de Ritonavir de 100mg, ambos duas vezes ao dia. A pobre biodisponibilidade 

quando em formulação de cápsula rígida fez com que o fármaco passasse a ser industrializado 

na forma de gel. Conforme dose recomendada, Saquinavir alcança níveis séricos entre 7,5 e 

17g/mL (MITSUYASU et al., 1998). Indinavir, por muito tempo, foi fármaco de referência 

dentre a classe dos inibidores de protease; tal importância foi reduzida com a incidência de 

efeitos adversos, como nefrolitíase, bem como com o lançamento de inibidores de protease 

mais seguros, como o Darunavir. Com a dose diária de 1200mg divididos em três doses, 

Indinavir alcança níveis séricos entre 3,5 e 17g/mL (PLOSKER; NOBLE, 1999). Darunavir 

constitui-se em um dos mais novos inibidores de protease; apresenta boa atividade contra 

vírus resistentes aos outros inibidores de protease, e sua associação com Ritonavir tem sido 
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considerada terapia de primeira linha contra a infecção pelo HIV. Com a dose de 600mg duas 

vezes ao dia, suas concentrações variam desde 1 a 10g/mL (MADRUGA et al., 2007) 

Os efeitos diretos dos inibidores de protease sobre microrganismos oportunistas 

foram testados em Candida albicans, sendo evidenciada diminuição de sua virulência, com 

maior dificuldade de adesão em tecidos do hospedeiro (CASSONE et al., 1999; SANTOS et 

al., 2010; BRAGA-SILVA et al., 2010). Uma cepa de Cryptococcus neoformans foi 

submetida à presença do Indinavir, com conseqüentes alterações em mecanismos de 

virulência, como estreitamento da cápsula e diminuição da produção de urease e protease 

(MONARI et al., 2005). 
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2 PERGUNTAS DE PARTIDA 

 

1. Quais os aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais mais relevantes dos 

pacientes com criptococose no Estado do Ceará entre os anos de 1985 e 2010? 

 

2. Os antirretrovirais inibidores de protease utilizados para tratamento da infecção 

pelo vírus HIV exercem ação antifúngica in vitro sobre Cryptococcus neoformans? 

 

3. Quais os efeitos in vitro dos inibidores de protease sobre mecanismos de 

virulência em Cryptococcus neoformans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

3 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

1. Os aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais dos pacientes com 

criptococose no estado do Ceará são semelhantes aos dados de outras populações, publicados 

na literatura internacional e nacional; 

 

2. Os inibidores de protease exercem ação antifúngica in vitro sobre cepas de 

Cryptococcus neoformans. 

 

3. Há redução, in vitro, na espessura da cápsula, bem como na produção de 

fosfolipase e protease em cepas de Cryptococcus neoformans submetidas à presença de 

inibidores de protease. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Investigar aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais da criptococose no 

estado do Ceará entre os anos de 1985 e 2010, bem como os efeitos de antirretrovirais 

inibidores de protease, in vitro, em cepas de Cryptococcus spp., com ênfase no perfil de 

sensibilidade e virulência. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

1. Investigar aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais da criptococose no estado 

do Ceará, com relação principalmente às seguintes variáveis: sexo, idade, naturalidade 

e procedência, possível exposição ambiental ao microrganismo, sintomatologia, status 

imunológico e achados laboratoriais; 

2. Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) dos inibidores de protease 

Darunavir (DRV), Indinavir (IDV), Saquinavir (SQV) e Ritonavir (RTV) frente a 

cepas de Cryptococcus spp.; 

3. Avaliar o impacto in vitro destas drogas sobre a espessura da cápsula de Cryptococcus 

spp.; 

4. Averiguar o efeito destas drogas sobre a produção de protease por Cryptococcus spp.; 

5. Testar a atividade destes inibidores de protease sobre a expressão de fosfolipase em 

cepas de Cryptococcus spp.. 

 



41 

 

5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Prontuários 

 

Os dados clínico-epidemiológicos e laboratoriais foram coletados a partir da 

revisão de prontuários dos pacientes com diagnóstico de criptococose, internados no Hospital 

São José entre os anos de 1985 e 2010. Foram considerados pacientes com criptococose 

aqueles que preencheram algum dos seguintes critérios: 

 pesquisa direta positiva ou cultura positiva para Cryptococcus spp.;  

 pesquisa positiva para o antígeno desse fungo; 

 pacientes com diagnóstico presuntivo e resposta à prova terapêutica.  

Foram avaliadas as variáveis sexo, idade, naturalidade, procedência, possível 

exposição ambiental ao microrganismo, sintomatologia, status imunológico e achados 

laboratoriais de sangue e líquor, utilizando questionário de pesquisa (Anexo I). A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São José, sob número de protocolo 

007/2009. As informações coletadas foram agrupadas em um banco de dados no Microsoft 

Office Excel 2007. 

 

5.2 Microrganismos 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizadas cepas de Cryptococcus 

spp. isoladas a partir de líquido cefalorraquidiano de pacientes com criptococose admitidos no 

Hospital São José, estocadas no Laboratório de Microbiologia do referido hospital, entre os 

meses de Janeiro de 2009 e Julho de 2010, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital São José. As cepas foram estocadas na micoteca do Centro Especializado em 

Micologia Médica da Universidade Federal do Ceará (CEMM/UFC), cada qual sob quatro 

condições diferentes: em salina a 28ºC, em ágar batata dextrose e em ágar batata dextrose com 

glicerol a -20ºC e em glicerol a -80ºC (OPLUSTIL et al., 2004). As leveduras foram 

manipuladas sob normas de biossegurança nível II. A numeração utilizada para identificação 

das cepas e seus correspondentes códigos da micoteca estão exibidas no Quadro 1. 

Para a realização dos experimentos, o isolamento das colônias aconteceu por 

semeadura em ágar batata dextrose (Difco, Detroit, EUA). A exposição às drogas e grupos 

controles aconteceram em RPMI 1640 com L-glutamina, sem bicarbonato de sódio e com 

indicador vermelho de fenol, tamponado a pH 7,0 com MOPS (ácido 3-[N-morfolino]-
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propanosulfônico) 0,165 mol/L. Para a avaliação da produção de fosfolipase, as leveduras 

foram semeadas em ágar gema de ovo (VIDOTTO et al., 2005).  

 

 

Quadro 1 – Relação das cepas utilizadas na pesquisa: numeração aplicada no experimento e 

código da micoteca do CEMM. 

 

 

5.3 Estudo fenotípico e identificação de espécie e sorotipo 

 

Análise fenotípica 

As cepas de Cryptococcus arroladas na pesquisa foram estudadas com relação à 

produção de urease e melanina, bem como ao comportamento em meio CGB. 

Para a descrição da atividade de urease, foi semeado 10μL da suspensão de cada 

cepa em meio ágar uréia de Christensen. Os tubos foram incubados a 35ºC por 48h e 

analisados conforme coloração atingida após incubação por 24 e 48 horas. Neste método, a 

produção de urease é percebida pela viragem da coloração do meio à cor rósea (PEDROSO et 

al., 2007; COX et al., 2000). 

Para a descrição da produção de melanina, a partir de culturas recentes (incubadas 

a 35ºC, por 48 horas, em ágar Sabouraud dextrose a 2%), foram preparadas suspensões em 

salina estéril, com turvação equivalente ao tubo 0,5 da escala de McFarland, e semeadas na 

Número Coleção Ano do isolamento 

1 CEMM-05-1-042 2009 

2 CEMM-05-1-043 2009 

3 CEMM-05-1-044 2009 

4 CEMM-05-1-045 2009 

5 CEMM-05-1-046 2009 

6 CEMM-05-1-047 2009 

7 CEMM-05-1-048 2009 

8 CEMM-05-1-049 2009 

9 CEMM-05-1-050 2009 

10 CEMM-05-3-001 2010 

11 CEMM-05-3-002 2010 

12 CEMM-05-3-003 2010 
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forma de estrias radiais sobre a superfície do meio ágar níger. As placas foram incubadas a 

35ºC e observadas diariamente até o quinto dia. A produção do pigmento foi evidenciada pela 

coloração das colônias (PEDROSO et al., 2007). 

Com relação ao comportamento frente ao meio CGB, a partir de culturas de 48h 

das cepas estudadas em ágar Sabouraud dextrose a 2% e com o auxílio de alça bacteriológica, 

amostras das leveduras foram semeadas em tubos de ensaio com meio CGB, a 35ºC. Após 

48h, a coloração do meio foi registrada, para cada cepa (KWON-CHUNG; POLACHECK; 

BENNETT, 1982). 

 

Análise genotípica 

A extração de DNA foi realizada conforme metodologia de Ausubel et al. (2002), 

com modificações. Após crescimento por 48h em ágar batata dextrose (Difco, Detroit, EUA) 

a 35ºC, foram realizadas suspensões de 1mL de leveduras de cada cepa estudada em salina. 

Cada suspensão foi então centrifugada por cinco minutos a 12.000rpm, sendo retirado então o 

sobrenadante. Foram adicionados a cada tubo 200µL de fenol-clorofórmio-álcool isoamílico, 

200 µL de breaking buffer e cinco esferas de vidro. Esta nova suspensão foi então levada ao 

vórtex por 3 minutos, acrescida de 200µL de tampão Tris EDTA, e então levada novamente 

ao vórtex para agitação, por dez segundos. O material contido em cada tubo foi então 

centrifugado por cinco minutos a 12.000rpm e, após acréscimo de 1mL de álcool etílico 

absoluto, invertido cuidadosamente. Após precipitação por dez minutos a -20ºC, o material foi 

submetido então a nova centrifugação por cinco minutos a 12.000rpm, a 4ºC. O sobrenadante 

foi retirado e o DNA suspenso em 50µL de Tris EDTA. 

A região-alvo para a reação de PCR-REA foi o gene CAP59, que codifica a 

produção de cápsula de C. neoformans e C. gattii, utilizando metodologia de Enanche-

Angoulvant et al. (2007), com modificações. Para tal, foram amplificadas regiões conservadas 

do gene CAP59, com a utilização de primers específicos (5´-

CCTTGCCGAAGTTCGAAACG e 5´-AATCGGTGGTTGGATTCAGTGT), com análise 

subseqüente por enzimas de restrição e leitura em gel de poliacrilamida. A PCR foi realizada 

em um termociclador Mastercycler (Eppendorf, Alemanha). Depois da reação de 

amplificação, os produtos de PCR foram submetidos à digestão enzimática pela enzima de 

restrição BsmFI (New England BioLabs, Estados Unidos). Os fragmentos foram separados em 

gel de poliacrilamida a 6% e corado com brometo de etídio 0,25 μg
-1

. Foi utilizado ainda um 

marcador de peso molecular de 100pb para a estimativa dos tamanhos das bandas. A 



44 

 

eletroforese foi conduzida em TBE 1X (Tris a 0,1M, ácido bórico a 0,09M, EDTA a 1mM), a 

50V por três horas (ENANCHE-ANGOULVANT et al., 2007). 

 

5.4 Preparação dos inóculos 

 

Para a confecção dos inóculos fúngicos, foram preparadas suspensões a partir de 

culturas em ágar batata dextrose, à temperatura de 35°C, por 48 horas. Para tal, as culturas 

foram raspadas com auxílio de uma alça microbiológica, sendo o raspado então transferido 

para tubos de ensaio estéreis contendo 4 mL de solução salina 0,9% e, em seguida, 

submetidas a agitação em vórtex por cinco segundos. Em seguida, as suspensões foram 

ajustadas com solução salina até se alcançar uma turbidez equivalente ao padrão 0,5 da escala 

de Mcfarland (CLSI, 2008). 

 

5.5 Fármacos 

 

Os inibidores de protease utilizados no estudo foram obtidos por doação da 

farmácia do Hospital São José ao CEMM, conforme acordo estabelecido mediante 

apresentação do projeto à chefia do setor, após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do hospital citado. Foram fornecidos cinco comprimidos de cada droga. Os fármacos 

avaliados na pesquisa foram Darunavir (DRV), Indinavir (IDV), Ritonavir (RTV) e 

Saquinavir (SQV) (Quadro 2). Atazanavir (ATV) e a associação Lopinavir/Ritonavir (LPV-r) 

seriam avaliadas pela pesquisa, mas tais fármacos não apresentaram dissolução em água ou 

em dimetilsulfóxido a 100%, impossibilitando as seqüências metodológicas. 

Os comprimidos de Darunavir foram macerados em gral com pistilo; as cápsulas 

dos outros fármacos – Indinavir, Ritonavir e Saquinavir – foram abertas com lâmina de bisturi 

para liberação de seus conteúdos em tubos de ensaio estéreis. Em seguida, as drogas foram 

diluídas em DMSO a 100% e rediluídas no mesmo solvente, até concentração final de 

10mg/mL. As soluções foram então estocadas a -20º C, conforme Clinical and Laboratory 

Standards Institute – CLSI (2008). No momento do uso, para exposição das leveduras às 

drogas, alíquotas das soluções-estoques foram diluídas em RPMI 1640 até concentrações 

finais de 1mg/mL. Seguindo metodologia de Monari et al. (2005), com adaptações, para a 

avaliação da alteração dos mecanismos de virulência, os fármacos em solução foram então 

adicionados aos meios de cultura até concentrações finais correspondentes aos níveis séricos 

mínimo e máximo relacionados aos tratamentos de cada droga, bem como concentração dez 
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vezes maior que o nível sérico máximo (Quadro 2) (MONARI et al., 2005). Para a avaliação 

da atividade antifúngica, foram testadas concentrações dos inibidores de protease que 

variaram entre 0,1 e 1000g/mL, segundo metodologia de microdiluição do CLSI (2008). 

 

Quadro 2 – Concentrações utilizadas dos inibidores de protease 

 

5.6 Avaliação da atividade antifúngica in vitro 

 

A atividade antifúngica in vitro dos inibidores de protease foi determinada em 

ensaio de microdiluição, de acordo com o protocolo descrito no documento M27-A3, 

padronizado pelo CLSI (CLSI, 2008). Para o teste foram utilizadas quatro cepas, submetidas a 

concentrações crescentes, entre 0,001 e 1000g/mL, de Saquinavir, Darunavir, Ritonavir e 

Indinavir. Para a determinação da atividade inibitória dos inibidores de protease, foram 

utilizadas placas plásticas estéreis de microtitulação contendo 96 poços com fundo 

arredondado em forma de U (Figura 7). 

 

Figura 7 – Placa de 96 poços com esquema da técnica de 

microdiluição. 

Fonte: CEMM, 2007. 

 

Com o auxilio de um pipetador automático, foram distribuídos em cada um dos 

micropoços 100L do meio RPMI 1640. Em seguida, 100L de cada fármaco foram 

adicionados aos primeiros poços da placa, a partir dos quais cada inibidor de protease foi 

Drogas Sigla Fabricante Concentrações testadas 

Darunavir DRV Janssen-Cilag 1g/mL 10g/mL 100g/mL 

Indinavir IDV Merk Sharp & Dohme 3,5g/mL 17g/mL     170g/mL 

Ritonavir RTV Abbott 4g/mL 12g/mL     120g/mL 

Saquinavir SQV Roche 7,5g/mL 17g/mL 170g/mL 
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diluído de forma seriada até o vigésimo poço de diluição; dessa forma, para a avaliação de 

cada cepa frente a cada droga, foram utilizadas duas linhas de poços da placa. Por fim, 100L 

da suspensão de cada fungo foi distribuído em cada poço. Controles positivos de crescimento 

e esterilidade foram incluídos para cada observação testada; como controle de qualidade, foi 

utilizada uma cepa de Candida parapsilosis ATCC 22019. As placas foram colocadas em 

estufa na temperatura de 35°C e lidas após 48h de incubação (CLSI, 2008). 

 

5.7 Avaliação da espessura da cápsula 

 

Para a avaliação da espessura da cápsula, as cepas foram semeadas em meio 

RPMI 1640 sem adição de drogas e na presença dos inibidores de protease, nas concentrações 

apresentadas acima, por 48h. Dez microlitros do meio contendo as leveduras - com e sem os 

fármacos testados – foram então adicionados a 10μL de tinta da China, em lâmina com 

lamínula. As lâminas foram levadas ao microscópio ótico, interligado ao programa de 

computador DP Controller, conforme Grijpstra et al. (2009), com modificações. Fotografias 

aleatórias das primeiras dez células visualizadas foram realizadas e, utilizando-se escala pré-

definida, as cápsulas tiveram suas espessuras mensuradas. Foi obtida a média aritmética do 

volume capsular das dez células estudadas de cada amostra para comparação (ZARAGOZA; 

CASADEVALL, 2004). 

 

5.8 Avaliação da atividade proteolítica 

 

Suspensões de células leveduriformes de cada cepa (10
3
 células/mL), em volume 

de 1mL, foram incubadas por 48h a 28ºC em tubos contendo apenas meio de cultura RPMI 

1640 (tubos controles), bem como em tubos com RPMI 1640 e as concentrações dos 

inibidores de protease a serem testadas. Baseado em Cenci et al. (2007), estes tubos foram 

centrifugados a 1500rpm por 15min, e 2mL de cada sobrenadante foram adicionados a 2mL 

de solução a 0,3% de azoalbumina – substrato da ação proteolítica. Após 48h de reação em 

banho maria a 37ºC, a reação foi interrompida (com exceção para os tubos brancos, nos quais 

a reação fora interrompida imediatamente), e o produto analisado em espectrofotômetro a um 

comprimento de onda de 440nm. A absorbância mensurada é relacionada com a quantidade 

de peptídeos suspensos, produtos da ação proteolítica sobre a azoalbumina. A partir das 

medidas, foi calculada a atividade enzimática de cada amostra (CENCI, 2008; CHARLEY, 

1947). 
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5.9 Avaliação da atividade de fosfolipase 

 

Para a avaliação da produção de fosfolipase, suspensões de células leveduriformes 

de cada cepa (10
3
 células/mL) foram preparadas, assim como para avaliação da atividade 

proteolítica, em volume de 1mL, por 48h a 28ºC em tubos controles – tempo zero (leveduras e 

RPMI 1640), bem como em tubos com RPMI 1640 e as concentrações dos inibidores de 

protease a serem testadas. Dez microlitros da suspensão homogeneizada de cada tubo foram 

semeados em ágar gema de ovo. Nesse método, a gema de ovo digerida por ação da 

fosfolipase produz um halo por precipitação ao redor da colônia (MENEZES et al, 2005), 

conforme exemplificado na Figura 8. As colônias relativas ao tempo zero – T0 – e as colônias 

de células expostas aos inibidores de protease foram incubadas a 37ºC e observadas no quinto 

dia. 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). As amostras sem e com 

inibidores de protease foram então agrupadas em quatro classes: Pz igual a 1 (produção 

ausente) Pz entre 0,999 e 0,700 (produção fraca ou +), Pz entre 0,699 e 0,400 (produção 

moderada ou ++) e Pz menor do que 0,399 (produção intensa ou +++) (VIDOTTO et al., 

2005). 

 

Figura 8 – Expressão de fosfolipase em ágar gema de ovo. O traço 

vermelho representa o diâmetro da colônia, e o traço azul representa o 

diâmetro total (colônia + halo).  

Fonte: CEMM, 2009. 
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5.10 Análise estatística dos dados 

 

A análise dos dados epidemiológicos foi realizada utilizando-se os testes t e de 

Fisher, para dados contínuos e categóricos, respectivamente. Os resultados experimentais 

foram avaliados estatisticamente pelo Teste ANOVA para dados paramétricos, com 

confirmação pelo teste LSD (Last Statistical Difference), bem como pelos testes não-

paramétricos Kruskal-Wallies e Mann-Whitney. A análise estatística teve como critério de 

significância p<0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Aspectos epidemiológicos 

 

Após pesquisa por entidade nosológica, foram encontrados registros de 139 

pacientes que receberam diagnóstico de criptococose entre Janeiro de 1985 e Julho de 2010. 

Na tentativa de resgate dos 139 prontuários no Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME) do Hospital São José e no SAME da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, foram 

localizados 95 arquivos, arrolados então na pesquisa. O estudo do sítio de infecção envolvido 

na micose mostrou que 91 pacientes tiveram o diagnóstico de meningoencefalite, e os demais, 

manifestações atípicas da doença (Tabela 1). 58 pacientes tiveram diagnóstico com pesquisa 

positiva apenas, 19 com pesquisa e cultura positivas e 12 foram diagnosticados apenas por 

cultura positiva. O látex foi positivo em cinco pacientes (sem relato de testes realizados nem 

de resultado negativos), dos quais quatro tiveram pesquisa positiva e um, cultura positiva. 

 

Tabela 1 – Distribuição das formas clínicas de criptococose. 

FORMA CLÍNICA NÚMERO DE CASOS 

Meningoencefalite 91 

Pneumonia 1 

Ganglionar 1 

Cutânea 1 

Disseminada 1 

TOTAL 95 

 

A avaliação relacionada ao status imunológico mostrou que a sorologia para o 

HIV havia sido realizada em 78 dos 91 pacientes (85,7%); não havia alusão a possível 

resultado do teste em 13 prontuários (14,3%). A sorologia resultou positiva em 52 pacientes 

(66,7%) e negativa em 26 pessoas (33,3%). Dentre os outros 13 pacientes em que não fora 

testada a sorologia para HIV, dois tinham evidência de outra causa de imunossupressão 

(tricoleucemia e corticoterapia prolongada). 

O desfecho da infecção mostrou que o óbito aconteceu em 23 pacientes (25%), 

sendo 15 soropositivos para o HIV (65% dos óbitos). Todos os pacientes iniciaram tratamento 

com Anfotericina B, com seguimentos variados. 
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Com relação à distribuição etária de forma global, a faixa etária com maior 

número de pessoas acometidas foi relativa às idades entre 30 e 39 anos (Figura 9). 

 

Figura 9 – Distribuição etária dos 91 pacientes com meningoencefalite criptocócica. 

 

Quando foi realizada a análise de grupos separados, a idade média e o desvio 

padrão dos pacientes soropositivos e soronegativos foi de 35 ( 9,2) e 26 (14,9) anos de 

idade, respectivamente (p=0,0024), com a concentração de indivíduos soropositivos em faixas 

de maiores idades do que os soronegativos (Figuras 10 e 11). 

 

 

 Figura 10 – Distribuição etária entre pacientes com neurocriptococose e infecção pelo HIV. 

 

 

Número de 

pacientes 

Faixa etária (anos) 

Número de 

pacientes 

Faixa etária (anos) 

>=60 
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Figura 11 – Distribuição etária entre pacientes com neurocriptococose sem infecção pelo HIV. 

 

Com relação à freqüência de acometimento de sexos, foi percebido que a maioria 

dos pacientes acometidos por criptococose são homens (70,5%), e que o sexo masculino é 

mais acometido pela micose dentre o grupo de soropositivos para o HIV (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição entre sexos de pacientes acometidos com meningoencefalite 

criptocócica. 

Status imunológico Sexo masculino Sexo feminino 

HIV positivos 41 (78,9%) 11 (21,1%) 

HIV negativos 14 (53,8%) 12 (46,2%) 

Total 55 (70,5%) 23 (29,5%) 

p=0,034. 

 

Com relação à naturalidade dos pacientes com criptococose de SNC, houve 

predominância de indivíduos naturais do interior do estado, com 62 pacientes (68,1%), 

quando comparado à Região Metropolitana da capital – Fortaleza, com 29 pacientes (31,9%), 

representada pelos municípios de Caucaia, Aquiraz, Eusébio, Fortaleza, Maranguape e 

Maracanaú. Comportamento semelhante dos dados aconteceu quando avaliada a procedência: 

50 pacientes provenientes do interior do estado (55%) e 41 (45%) da Região Metropolitana de 

Fortaleza (Tabela 3). Fortaleza foi a cidade que apresentou maiores números isolados de 

naturalidade – 20 pacientes (30%) – e procedência – 31 pacientes (34%). A naturalidade e a 

procedência por município de todos os pacientes encontram-se nas Tabelas 4 e 5 (Anexo II). 

Número de 

pacientes 

Faixa etária (anos) 
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Tabela 3 – Naturalidade e procedência, por região, de pacientes acometidos com 

neurocriptococose. 

 Naturalidade Procedência 

Fortaleza e Região Metropolitana 29 (31,9%) 41 (45%) 

Interior do Estado do Ceará 62 (68,1%) 50 (55%) 

 

Os relatos nos prontuários mostraram que, quando questionada a ocupação 

principal dos pacientes, nove pessoas do sexo masculino declararam ser estudantes (14% dos 

homens), e oito declararam ser agricultores (12,5% dos homens). Com relação ao sexo 

feminino, houve predominância de atividades domiciliares nos resultados, com o relato de 14 

das 27 mulheres praticantes destas atividades (51,9%). As demais ocupações encontram-se na 

Tabela 6 (Anexo B). 

Os anos em que houve diagnóstico de neurocriptococose, dentre os pacientes 

estudados nesta pesquisa, estão expostos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Anos em que houve diagnóstico de neurocriptococose e o número de casos. 

ANO DO 

DIAGNÓSTICO 

NÚMERO DE 

CASOS 

ANO DO 

DIAGNÓSTICO 

NÚMERO DE 

CASOS 

1988 1 2002 5 

1992 2 2003 7 

1994 4 2004 3 

1995 4 2005 5 

1996 8 2006 9 

1997 3 2007 3 

1998 2 2008 5 

1999 8 2009 6 

2000 2 2010 3 

2001 11   
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Quando agrupados em períodos de cinco a seis anos, percebe-se a curva de 

ascedência do número de casos, com o passar do tempo (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Distribuição de casos agrupados em períodos. 

 

 

O tempo de doença até o momento do diagnóstico foi bem definido em prontuário 

para 68 dos 91 pacientes; a média e a mediana foram mensuradas em 42,3 e 20 dias de 

sintomas, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significante (p=0,61) entre 

as médias do grupo infectado pelo HIV (42,6  92,3), com 35 indivíduos, e do grupo 

soronegativo (32,3  20,9), com 22 indivíduos. 

O tempo de internamento no Hospital São José dos pacientes listados com 

neurocriptococose teve média e mediana mensuradas em 45 dias. Quando da estratificação 

dos dados, as médias do tempo de internamento do grupo soropositivo e do grupo 

soronegativo foram 44,1 ( 28,5) e 49,5 ( 37,9) dias de internamento, sem diferença 

estatística significativa (p=0,483). As recidivas aconteceram em 23 pacientes, sendo 15 

soropositivos para o HIV (65,2%); quatro destes 23 pacientes tiveram mais de uma recidiva, 

dos quais três eram soropositivos. O tempo médio da recidiva foi de 3,7 meses. 

Número 

de casos 

Período 

1985 a 1989    1990 a 1994     1995 a 1999     2000 a 2004      2005 a 2010 



54 

 

Com relação aos sinais e sintomas mais freqüentemente relatados, estão: cefaléia 

(90,1%), vômitos (71,4%), febre (67%), desorientação (28,6%), rigidez de nuca (27,5%), 

perda de peso (26,4%) e tontura (16,5%). É importante ressaltar que 16,5% dos pacientes 

apresentavam síndrome diarréica associada ao quadro e que 15,4% dos indivíduos acometidos 

apresentaram alguma queixa visual; dentre estes, dois evoluíram com amaurose (Tabela 24 – 

Anexo B). 

A celularidade do líquor foi descrita em 82 dos 91 pacientes. Houve 14 dosagens 

de células normais (<5 células por mililitro de líquor), bem como valores no outro extremo, 

com dez valores maiores do que 500 células por mililitro, dentre os quais uma amostra com 

1312 e outra com 3000 células por mililitro de líquor; a média e a mediana foram mensuradas 

em 41,5 e 94 células por mililitro, respectivamente. Quando da estratificação dos grupos, 

houve diferença estatística significativa entre as médias do grupo com aids, quando 

comparada ao grupo não-infectado pelo HIV, com o primeiro grupo apresentando menores 

valores de celularidade (Tabela 8). Houve diferença estatisticamente significativa também na 

avaliação da bioquímica do líquor, com o grupo co-infectado apresentando menores valores  

de proteinorraquia e maiores valores de glicorraquia (Tabela 8). A avaliação da glicorraquia 

quanto à normalidade pode ser realizada em 37 pacientes, pela disponibilidade dos níveis de 

glicemia para comparação. Destes 37 pacientes, 30 haviam sido testados para o HIV, com 21 

resultados positivos e 9 negativos; nestes pacientes, a freqüência de líquores com dosagens de 

glicose alterada, quando comparada a 2/3 da glicemia, foi de 86,7% (26 amostras). 

 

Tabela 8 – Alterações liquóricas de pacientes com meningoencefalite criptocócica. 

Parâmetro 

Laboratorial 

Global 

n (média) 

HIV positivos 

n (média) 

HIV negativo 

n (média) 
 

Celularidade 

(céls/mL) 
82 (226  406,1) 48 (151  456,7) 23 (368  326,5) p=0,045 

Proteinorraquia 

(mg/dL) 
71 (111  166,4) 45 (86  80,3) 18 (91,5  65,1) p<0,0001 

Glicorraquia 

(mg/mL) 
71 (37,8  20,1) 44 (42,3  18,5) 17 (28,8  21,7) p=0,033 
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O estudo diferencial celular foi realizado em 65 amostras de líquor. Houve 

predomínio de células linfomononucleares em 58 amostras (89,2%). As porcentagens médias 

de linfócitos, monócitos e neutrófilos foram 75%, 9% e 16%, respectivamente (Figura 13). 

Não houve diferença na freqüência de tipos celulares entre líquores de pacientes HIV-

positivos, comparados aos HIV-negativos.  

 

 

Figura 13 – Porcentagem média da celularidade dos líquores dos 65 pacientes avaliados. 

  

Com relação aos índices hematimétricos da população estudada, houve diferença 

estatisticamente significante com relação à leucometria e plaquetometria; não houve 

diferenças relevantes entre níveis de hemoglobina, VCM (Volume Corpuscular Médio), uréia 

e creatinina (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Alterações bioquímicas séricas de pacientes com meningoencefalite criptocócica. 

Parâmetro 

Laboratorial 

Global 

n (média) 

HIV positivos 

n (média) 

HIV negativo 

n (média) 
 

Hemoglobina 

(g/dL) 
71 (10,9  2,2)  44 (10,4  2,2) 17 (11,3  2,1) p=0,175 

VCM 

(fL) 
71 (85,8  9,3) 44 (86,5  10,8) 17 (84,7  6) p=0,52 

Leucócitos 

(céls/mL) 
71 (6926  3730) 44 (5363  3238) 17 (10386  3066) p<0,0001 

Plaquetas 

(U/mL) 
71 (221000  

95074) 

44 (193545  

91867) 

17 (275058  

94122) 
p=0,003 

Uréia 

(mg/dL) 
71 (29,4  13) 44 (29,3  12,7) 17 (29,3  14) p=0,99 

Creatinina 

(mg/mL) 
71 (0,8  0,3) 44 (0,8  0,3) 17 (0,7  0,2) p=0,184 
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Com relação à contagem de células CD4, 11 pacientes (21,1%) tinham exames 

com intervalo inferior a dois meses da admissão. A média e a mediana obtida a partir destes 

valores foram de 35,5 e 40 células CD4 por mililitro de sangue periférico, respectivamente. 

Com relação a outros fatores de risco além da imunossupressão, foram vistos apenas seis 

relatos relacionados a contato ou não com eucalipto (dos quais quatro foram positivos) e nove 

relacionados a contato com aves (dos quais três expostos a pombos, dois a galinhas e um a 

papagaio; dois pacientes negaram contato com pássaros). 

 

6.2 Análise fenotípica 

 

A análise fenotípica realizada mostrou a homogeneidade das amostras testadas. A 

semeadura de amostras das cepas em ágar uréia de Christensen, com a posterior leitura em 24 

e 48h de crescimento, mostrou resultados semelhantes entre as amostras; invariavelmente, 

todas as cepas mostraram atividade de urease logo nas primeiras 24h de incubação. As cepas, 

quando semeadas em ágar níger, mostraram colônias de diferentes intensidades de coloração, 

entre o ocre e o preto, até o 5º dia de leitura; dessa forma, conclui-se que todas as cepas, em 

graus de expressão diferentes, expressaram a enzima lacase, responsável pela síntese de 

melanina. Quando submetidas ao meio CGB, em duplicata, as doze cepas se mostraram 

incapazes de modificar a coloração do meio de cultura, deixando o tubo com sua coloração 

amarela original (Tabela 10). Esses achados sugeriram que todas as cepas testadas fossem 

pertencentes à espécie C. neoformans, conclusão confirmada em um segundo momento pelos 

métodos genotípicos. 

Tabela 10 – Análise fenotípica das cepas estudadas. 

Cepa Produção de urease Produção de melanina CGB 

CEMM-05-1-042 + + Amarelo 

CEMM-05-1-043 + + Amarelo 

CEMM-05-1-044 + + Amarelo 

CEMM-05-1-045 + + Amarelo 

CEMM-05-1-046 + + Amarelo 

CEMM-05-1-047 + + Amarelo 

CEMM-05-1-048 + + Amarelo 

CEMM-05-1-049 + + Amarelo 

CEMM-05-1-050 + + Amarelo 

CEMM-05-3-001 + + Amarelo 

CEMM-05-3-002 + + Amarelo 

CEMM-05-3-003 + + Amarelo 
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6.3 Análise genotípica 

 

A amplificação do gene CAP59, com posterior análise por enzimas de restrição, 

mostrou padrões de bandas compatíveis com C. neoformans var. grubii nas doze amostras, 

pela presença de fragmentos de DNA de 191 e 206 pb (pares de bases), após corte com a 

enzima BsmFI (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Gel representativo da análise molecular das cepas. 

1 – Marcador de peso molecular de 100pb; 

2 – Amplicon; 

3 – Controle positivo C. neoformans var. grubii ATCC 208821; 

4 a 7 – Cepas analisadas;  

8 – Controle negativo (reagentes sem amplicon). 

 1         2         3         4         5         6          7         8  
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6.4 Espessura da cápsula 

 

As doze cepas foram submetidas à presença das três concentrações diferentes dos 

fármacos, e tinham como controle o próprio fungo, ao momento do experimento. Houve 

expressão de cápsula no grupo controle em 22 situações, havendo diferença estatisticamente 

significativa entre médias em alguma concentração testada em 14 destas situações. 

Com relação aos experimentos envolvendo o Saquinavir, foi percebida a 

expressão da cápsula pelo grupo controle em cinco cepas (cepas 3, 4, 6, 8 e 10); não houve 

expressão desta estrutura nas demais sete cepas enquanto grupos controles ou grupos testes. 

Houve diferenças estatísticas nas médias de espessura das cápsulas nas cepas 3 e 6, para todas 

as concentrações testadas (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11 – Médias da espessura da cápsula de dez leveduras frente a Saquinavir, em m. 

 Cepas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C0 0 0 0,47 0,61 0 1,56 0 0,40 0 0,52 0 0 

C1 0 0 0,30* 0,49 0 0,67* 0 0,40 0 0,59 0 0 

C2 0 0 0,18* 0,66 0 0,61* 0 0,38 0 0,49 0 0 

C3 0 0 0,08* 0,55 0 0,26* 0 0,40 0 0,46 0 0 

Legenda: C0 – grupo controle; C1 – concentração mais baixa; C2 – concentração 

intermediária; C3 – concentração mais alta; *  –  p<0,05 . 

 

 

 

Quando dos experimentos para avaliação de resposta ao Darunavir, as leveduras 

que expressaram a cásula nos grupos controle pertenciam às cepas 1, 3, 4, 6, 8, 10 e 11; nas 

demais cinco cepas não houve a formação da estrutura. Dentre as que expressaram a cápsula, 

houve diferença estatística entre as médias das cepas 1, 3, 4, 6 e 11, para as três concentrações 

testadas (Tabela 12). Exemplos de fotos deste experimento podem ser visualizados na Prancha 

Colorida (Anexo C). 
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Tabela 12 – Médias da espessura da cápsula de dez leveduras frente a Darunavir, em m. 

 Cepas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C0 0,79 0 1,52 0,61 0 1,56 0 0,40 0 0,52 5,06 0 

C1 0,61* 0 0,60* 0,32* 0 0,86* 0 0,48 0 0,64 0,61* 0 

C2 0,59* 0 0,48* 0,33* 0 0,50* 0 0,42 0 0,48 0,62* 0 

C3 0,59* 0 0,40* 0,33* 0 0,44* 0 0,42 0 0,40 0,51* 0 

Legenda: C0 – grupo controle; C1 – concentração mais baixa; C2 – concentração 

intermediária; C3 – concentração mais alta; *  –  p<0,05 . 

 

 

Dentre as quatro cepas que apresentaram cápsula (cepas 4, 6, 8 e 10), quando dos 

experimentos nos quais o Ritonavir fora avaliado, houve alguma diferença estatística em três 

cepas testadas. Houve significância para a concentração mais elevada quando à ela foi exposta 

a cepa 4, para as duas concentrações mais elevadas quando a cepa 10 foi avaliada, bem como 

para as três concentrações quando do experimento utilizando a cepa 6. Não houve diferenças 

entre as médias para a cepa 8. As demais cepas não expressaram a cápsula nos grupos 

controles, nem nos grupos testes (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Médias da espessura da cápsula de dez leveduras frente a Ritonavir, em m. 

 Cepas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C0 0 0 0 0,61 0 1,56 0 0,40 0 0,52 0 0 

C1 0 0 0 0,59 0 1,02* 0 0,42 0 0,40 0 0 

C2 0 0 0 0,53 0 0,44* 0 0,44 0 0,34* 0 0 

C3 0 0 0 0,43* 0 0,28* 0 0,41 0 0,35* 0 0 

Legenda: C0 – grupo controle; C1 – concentração mais baixa; C2 – concentração 

intermediária; C3 – concentração mais alta; *  –  p<0,05 . 

 

 

Nos experimentos relacionados ao Indinavir, houve expressão da cápsula em seis 

grupos controles (cepas 1, 4, 6, 8, 10 e 11), com alguma diferença significativa entre as 

médias das espessuras das cápsulas em quatro destas cepas. Houve nível de significância para 

as três concentrações do inibidor de protease testado para as cepas 1, 6 e 11; a cepa 4 teve 

média estatisticamente significante quando exposta apenas à maior concentração (Tabela 14). 

As demais cepas não expressaram cápsula em qualquer das situações. 
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Tabela 14 – Médias da espessura da cápsula de dez leveduras frente a Indinavir, em m 

 Cepas 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C0 0,79 0 0 0,61 0 1,56 0 0,40 0 0,52 5,06 0 

C1 0,43* 0 0 0,48 0 0,30* 0 0,39 0 0,42 1,12* 0 

C2 0,63* 0 0 0,5 0 0,25* 0 0,47 0 0,38 0,98* 0 

C3 0,18* 0 0 0,48* 0 0,29* 0 0,40 0 0,39 0,76* 0 

Legenda: C0 – grupo controle; C1 – concentração mais baixa; C2 – concentração 

intermediária; C3 – concentração mais alta; *  –  p<0,05 . 

 

 

 

6.5 Atividade de protease 

 

A média aritmética das atividades enzimáticas das cepas-controles e das cepas 

expostas às três concentrações do Saquinavir mostrou o decréscimo de atividade proteolítica, 

com valores de média de 62,42, 19,1, 9,18 e 2,09U/mL para cepas-controles e cepas expostas 

a 3,5, 17 e 170g/mL, respectivamente (Figura 15), com significância estatística para as duas 

maiores concentrações (p<0,05). 

A exposição das leveduras ao inibidor de protease Darunavir evidenciou médias 

de atividade enzimática de 19,01, 13,51 e 7,87U/mL para as concentrações de 1, 10 e 

100g/mL, respectivamente. Houve alteração estatisticamente significante (p<0,05) entre o 

grupo controle (24,97U/mL) e o grupo de leveduras exposto à concentração mais elevada 

(Figura 15). 

A exposição dos fungos às diferentes concentrações de Ritonavir mostrou 

resultados comparáveis ao experimento realizado com Darunavir. As médias de atividade 

enzimática foram 21,32, 16,96 e 9,66U/mL (p<0,05), para as concentrações de 4, 12 e 

120g/mL, respectivamente, versus o controle (28,21U/mL) (Figura 15). 

O melhor resultado para Indinavir ocorreu com a maior concentração. As médias 

de atividade enzimática foram mensuradas em 47,3, 38,25, 32,49 e 26,42U/mL (p<0,05) para 

o grupo controle e para as concentrações de 7,5, 17 e 170g/mL, respectivamente (Figura 14). 

As atividades enzimáticas das cepas controles e expostas aos fármacos estão 

expostas no Anexo B. 
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Figura 15 - Médias das atividades enzimáticas das doze cepas testadas. 

C0: tubo controle. 

C1: menor concentração. 

C2: concentração intermediária. 

C3: maior concentração.  

(*,P<0,05) 

 

6.6 Atividade de fosfolipase 

 

Para a avaliação da atividade de fosfolipase, as doze cepas foram expostas às 

mesmas concentrações utilizadas no experimento da protease. Como o melhor resultado 

aconteceu sempre na maior concentração, esta foi utilizada para comparação com o T0. Os 

valores de Pz encontrados nos experimentos estão expostos no Anexo B. 

A alteração na atividade de fosfolipase aconteceu em seis cepas quando expostas 

ao Saquinavir; nas demais não houve alteração. As mudanças aconteceram de atividade 

moderada para intensa em três cepas. Vale ressaltar que outras três cepas não apresentaram 

atividade enzimática no T0, mas que expressaram ação moderada de fosfolipase quando 

submetida à presença da droga (Tabela 15). 

Sete cepas mostraram alteração no experimento com o Darunavir; as outras cinco 

cepas não exibiram qualquer modificação na ação enzimática. Das sete, quatro cepas tiveram 

mudança na expressão enzimática de fraca para moderada, e uma cepa teve sua produção 
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incrementada de moderada para forte, quando exposta à droga. Duas cepas não apresentaram 

atividade enzimática em T0, mas expressaram ação moderada quando submetida ao 

Darunavir. 

Houve mudança na atividade enzimática em seis cepas expostas ao Ritonavir, não 

havendo alteração na expressão das outras seis cepas. Duas cepas tiveram tal incremento de 

fraca atividade para moderada, duas cepas de moderada a intensa, e duas cepas passaram a 

expressar moderada ação quando expostas à droga, mas que não haviam mostrado qualquer 

formação de halo no ágar gema de ovo no T0. 

Indinavir apresentou resultados mais modestos que as demais drogas. Os 

resultados positivos aconteceram apenas em três cepas, duas das quais tiveram mudança de 

fraca produção para moderada, e uma única cepa, não produtora da enzima no T0, passou a 

apresentar moderada atividade. Em nove cepas não houve qualquer alteração no perfil 

enzimático.  

 

Tabela 19 – Comportamento das cepas, com relação à atividade de fosfolipase, frentes a 

inibidores de protease. 

Status da expressão de fosfolipase Número de cepas 

 
SQV 

170g/mL 

DRV 

100g/mL 

RTV 

120g/mL 

IDV 

170g/mL 

Ausência de alteração 6 5 6 9 

Mudança de atividade ausente para 

moderada 
3 2 2 1 

Mudança de atividade fraca para 

moderada 
0 4 2 2 

Mudança de atividade moderada 

para intensa 
3 1 2 0 

 

6.7 Atividade antifúngica 

 

No tocante ao teste de sensibilidade, quatro cepas escolhidas aleatoriamente foram 

submetidas a concentrações crescentes entre 0,001 e 1000g/mL de Saquinavir, Darunavir, 

Ritonavir e Indinavir, pelo método da microdiluição. Houve crescimento fúngico em todos os 

poços contendo inibidores de protease, bem como nos poços controles (sem fármaco), para 

todas as cepas. Por outro lado, não houve crescimento dos microrganismos nos poços de 

controle contendo leveduras e Anfotericina B 64g/mL. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Com a pandemia da aids, a partir da década de 80, houve uma mudança 

significativa na epidemiologia das micoses. A criptococose passou a ser considerada não mais 

como doença rara, mas uma doença oportunista comum em pacientes acometidos pela 

infecção do HIV (MAZUELOS; GARCÍA, 2010). Tal imunodeficiência passou a ser 

considerada, a partir de então, o fator de risco principal para a instalação desta micose (LI; 

MODY, 2010). A associação com imunossupressão fez com que o Centers for Disease 

Control and Prevention – CDC passasse a considerar a criptococose como doença definidora 

de aids (CDC, 1993). Apesar de acometer preferencialmente pacientes imunossuprimidos, 

como portadores do vírus da imunodeficiência humana – HIV, transplantados e pacientes em 

corticoterapia, a criptococose pode também acometer indivíduos imunocompetentes 

(LAZÉRA; IGREJA; WANKE, 2004). 

Alguns estudos publicados relativos ao Brasil têm relevância para o perfil 

epidemiológico da criptococose no país. Nucci et al. (2010) estudaram o impacto das micoses 

sistêmicas em toda a América Latina, com ênfase no Brasil, quando então evidenciaram a 

importância da criptococose neste país. Lindemberg et al. (2008) traçaram um perfil de 123 

pacientes admitidos por criptococose em hospital de referência no estado do Mato Grosso do 

Sul, entre os anos de 1995 e 2005. 

Apesar de tais pesquisas, a epidemiologia da criptococose no Brasil ainda é pouco 

publicada, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Diniz et al. (2005) mostraram em 

revisão sistemática que, após seleção de trabalhos publicados no banco de pesquisas 

PUBMED, apenas treze artigos relacionados à enfermidade no país foram publicados entre os 

anos de 1995 e 2005, dentre as quais apenas duas são referentes à doença no Nordeste. O 

primeiro estudo publicado referente a esta região aconteceu em 2002, quando Menezes 

estudou a positividade da pesquisa de Cryptococcus spp. em líquor de pacientes do estado do 

Ceará portadores do HIV, sob tinta da China, sem envolver aspectos clínico-demográficos. 

Em 2004, em um estudo que teve como autor principal um pesquisador da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, foram analisadas 58 cepas pertencentes ao complexo C. 

neoformans quanto aos genótipos, sorotipos e mating types; tais cepas pertenciam à micoteca 

da Universidade de São Paulo, e apenas 14 isolados eram provenientes da região Nordeste 

(cinco do Piauí e nove do Rio Grande do Norte); neste estudo, também não foram abordados 

aspectos clínico-epidemiológicos dos pacientes portadores da micose (OLIVEIRA, 2004). 
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Nesta pesquisa, foi traçado um perfil de 91 pacientes portadores de 

neurocriptococose atendidos no Hospital São José – hospital de referência em doenças 

infecciosas no estado do Ceará, quanto a fatores clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. 

Este número representou 95,8% dos diagnósticos, o que evidencia a predileção de 

Cryptococcus spp. pelo sistema nervoso central (PERFECT, 2010). Os diagnósticos foram 

dados em sua maioria (63,7%) pela pesquisa de fungo em tinta da China. De forma geral, dos 

88 líquores avaliados, 77 resultaram positivos (87,5%), o que corrobora a importância de tal 

ferramenta no diagnóstico de criptococose. 

Quando realizada a análise por períodos, percebeu-se o aumento no número de 

diagnósticos da micose, possivelmente pela incidência crescente do número de pacientes 

acometidos por aids, conforme já discutido por Mirza et al. (2003). 

Foi percebida a importância dada, por parte das equipes de saúde, à avaliação do 

status imunológico, uma vez que a maioria dos pacientes havia sido testada para possível 

infecção para o HIV; tal positividade foi percebida em 66,7% dos pacientes submetidos à 

sorologia, achado compatível com a literatura (DROMER; MATHOULIN-PELISSIER; 

FONTANET, 2004). 

A predominância de criptococose em adultos jovens obedece razões semelhantes à 

distribuição entre sexos. É na terceira e quarta décadas de vida em que predominam os 

diagnósticos de soropositividade para o HIV, bem como as épocas em que se manifesta a 

imunossupressão com maior freqüência, fato ressaltado por outros estudos epidemiológicos 

(COLOM et al., 2001, 2003). Contrapondo tal fato, a análise comparativa entre pacientes co-

infectados e sem aids mostrou médias de idade maiores no primeiro grupo. Uma possível 

explicação para tal diferença estatística deve estar relacionada a outros fatores independentes 

da imunossupressão, quais sejam a quantidade de inóculo, a virulência da espécie e cepa 

envolvidas, bem como a relação parasita-hospedeiro. 

O fato de a maioria dos pacientes pertencerem ao sexo masculino já havia sido 

reforçado por alguns autores (COLOM et al., 2001; DROMER; MATHOULIN-PELISSIER; 

FONTANET, 2004; LINDEMBERG et al., 2008), e  a razão para esta diferença entre sexos 

deve ser multifatorial, uma vez que, além da criptococose acompanhar a distribuição de sexos 

da infecção pelo HIV, os homens apresentam maior freqüência em comportamentos de risco 

para o contato com o patógeno. Por outro lado, a femininização da epidemia de aids no século 

XXI, descrita por Moreira et al. (2006), possivelmente terá impacto relevante sobre esta 

distribuição. 
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Em sua quase totalidade, os pacientes apresentaram naturalidade e procedência do 

próprio estado do Ceará, evidenciando a circulação do fungo dentro do estado, caracterizando 

um comportamento autóctone da micose. Houve predomínio de relatos relacionados à capital 

e sua Região Metropolitana, possivelmente pelas taxas demográficas e pela freqüência de 

diagnóstico de aids em pacientes provenientes desta região geográfica. 

A ocupação laboral que mais se repetiu dentro do grupo dos homens foi 

agricultura. Apesar da necessidade de se avaliar possível diferença estatística entre tal 

resultado comparando-se com a população global (sem o diagnóstico da micose), este dado 

sugere contato intenso deste subgrupo com a zona rural e, conseqüentemente, com o habitat 

preferencial do fungo. O resultado da pesquisa com relação às mulheres infectadas por 

Cryptococcus spp. deve ser conseqüência do fato de a atividade doméstica ser ocupação 

freqüente entre as mulheres nordestinas (FREITAS; GUBERT, 2007). 

O tempo de doença médio relatado à anamnese mostrou a característica de 

evolução subclínica/crônica da criptococose, embora valores extremos tenham sido 

percebidos: tão baixos quanto 3-7 dias e tão altos quanto 360-420 dias de sintomatologia. 

Desta forma, apesar de a criptococose apresentar-se geralmente ao longo de algumas semanas, 

o tempo de doença não deve ser critério para afastar o diagnóstico. Os pacientes ficaram 

internados 45 dias, em média, possivelmente pela lenta resposta terapêutica e necessidade de 

maior tempo de medicação endovenosa. Aproximadamente 25% dos pacientes apresentaram 

recidivas, o que reflete a dificuldade de esterilização do líquor dos pacientes acometidos pela 

micose, associada à imunossupressão, pois 65% dos pacientes que foram reinternados por 

recidiva eram soropositivos. A letalidade global da doença, mensurada em 25%, mostra a 

gravidade desta enfermidade, a despeito de uma terapêutica adequada, uma vez que todos os 

pacientes tiveram seus tratamentos iniciados com uma droga de escolha para a micose: a 

Anfotericina B (KON et al., 2008). 

Esta pesquisa mostrou a freqüência de manifestações clínicas relacionadas a 

hipertensão intracraniana – cefaléia e vômitos – e febre como quadro clínico predominante. 

Os sinais clássicos relacionados à síndrome de irritação meníngea – rigidez de nuca – e ao 

quadro de encefalite – desorientação – aconteceram apenas na minoria dos pacientes (<30%); 

desta forma, é importante ressaltar que a ausência destes sinais não deve ser considerada 

como um critério de exclusão do diagnóstico. De modo semelhante, o achado de que apenas 

casos esporádicos tenham apresentado queixas e sinais sugestivos de alteração de algum par 

craniano (turvação visual, diplopia, amaurose, ptose palpebral) deixa claro de que tal 

sintomatologia tem sensibilidade baixa para a suspeição de criptococose. Tais conclusões 
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também foram discutidas por Pappalardo e Melhem (2003) e por Lindemberg et al. (2008). 

As alterações mais freqüentes, relatadas em literatura, relacionadas ao líquor dos 

pacientes com criptococose são pleocitose linfocítica, hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia 

(MIRZA et al., 2003). Este padrão foi percebido na maioria dos líquores avaliados. A 

celularidade liquórica média (41,5céls/mL) mostrou que a criptococose não costuma aumentar 

de forma exacerbada tal parâmetro laboratorial, e 72 amostras (88%) tinham celularidade 

inferior a 500céls/mL, com 14 amostras normais (17%); este último achado mostra que o 

diagnóstico da micose em sistema nervoso central não deve ser excluído, quando apenas 

celularidade é levada em consideração. O menor poder inflamatório dos pacientes acometidos 

por aids (PINTO JÚNIOR et al., 2006) deve ser o principal responsável pela diferença 

importante entre as médias da quantidade de células entre o grupo de soropositivos e 

soronegativos, bem como deve ser o motivo da menor proteinorraquia e maior glicorraquia 

apresentada pelo primeiro grupo de pacientes. 

Outro achado laboratorial encontrado com freqüência entre os pacientes com 

criptococose foi anemia normocrômica, possivelmente devido à doença crônica e/ou à 

mieloatividade do HIV (PERFECT, 2010). Houve tendência, nos pacientes com aids, à 

plaquetopenia, justificada pelos fenômenos imunológicos freqüentes na infecção pelo HIV, e 

à leucopenia, justificada por linfopenia associada à replicação deste retrovírus. 

As baixas contagens de linfócitos CD4 nos pacientes com criptococose, com todas 

as amostras com valores inferiores a 100 céls/mL, mostram o nível de imunossupressão no 

qual os pacientes desenvolvem tal doença oportunista. A importância da terapia antirretroviral 

é real frente a tais casos, em vista da evidência da menor incidência de criptococose em 

pacientes que tratam a infecção pelo HIV (SZWARCWALD et al., 2000), principalmente pela 

melhora nos níveis da imunossupressão celular (LACAZ et al., 2002). 

O advento da terapia antirretroviral no final do século XX, associado em um 

segundo momento à sua distribuição em grande escala para pacientes infectados pelo HIV, 

modificou as taxas de incidência de criptococose, com valores que expressaram uma queda 

significativa nos números desta doença oportunista (NUCCI et al., 2010). Uma vez iniciada a 

terapêutica, a contagem de células CD4 no sangue periférico costuma aumentar de 50 a 150 

células por mililitro no primeiro ano e de 50 a 100 células por mililitro no segundo ano (LE 

MOING et al., 2002; KAUFMANN et al., 2003). Tais acréscimos muitas vezes protegem o 

paciente do risco de infecções oportunistas comuns, como neurotoxoplasmose, 

pneumocistose, histoplasmose e criptococose (TSIBRIS; HIRSCH, 2010). 
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A diminuição do risco de doenças oportunistas em pacientes infectados pelo HIV 

em uso de TARV tem como responsável principal a melhora imunológica. No entanto, alguns 

relatos da literatura mostram que esse benefício ocorre, para algumas situações, mesmo na 

ausência de incremento do sistema imune. Bobin et al. (1998) mostraram que infecções por 

microrganismos pertencentes ao filo microsporidia e por cepas de Cryptosporidium parvum, 

refratários aos tratamentos usuais, podem ser erradicadas com o uso de inibidores de protease, 

mesmo na ausência de melhora imunológica. Com raciocínio semelhante, Andrews et al. 

(2006) mostraram uma menor parasitemia por Plasmodium falciparum em ratos que recebiam 

inibidores de protease. Vários estudos subseqüentes tentaram evidenciar a atividade de 

inibidores de protease sobre mecanismos de virulência de alguns microrganismos. 

A partir da informação da existência de proteases específicas em Pneumocystis 

carinii (atualmente P. jiroveci), Atzori et al. (1999) submeteram culturas de células infectadas 

por este fungo a concentrações semelhantes às terapêuticas de Ritonavir, Indinavir e 

Nelfinavir; os resultados mostraram alteração na curva de crescimento de P. carinii para os 

três fármacos. 

Os efeitos de inibidores de protease foram testados também em Candida albicans. 

Cassone et al. (1999) submeteram uma cepa de C. albicans a Indinavir e Ritonavir e 

avaliaram a atividade enzimática de uma aspartil-protease secretória desta levedura, bem 

como a ação de tais fármacos sobre o crescimento e a patogenicidade; houve inibição da 

atividade proteolítica e do crescimento, além da atenuação da infecção em modelo animal por 

parte das duas drogas. Bektic et al. (2001) mostraram a ação de Ritonavir, Indinavir e 

Saquinavir sobre a adesão de C. albicans a células epiteliais in vitro, com significativa perda 

deste fenômeno importante para o primeiro passo no processo de infecção: a colonização. 

Nesse contexto, e apesar de alguns estudos terem sido realizados com cepas de 

Cryptococcus spp. expostas à presença de inibidores de protease, esta pesquisa teve como 

objetivo principal investigar, além dos aspectos epidemiológicos da criptococose no estado do 

Ceará entre os anos de 1985 e 2010, o efeito de antirretrovirais inibidores de protease em 

cepas de C. neoformans, com ênfase no perfil de sensibilidade e virulência.. 

Antes dos experimentos propriamente ditos, as cepas foram caracterizadas 

fenotipicamente. Nessa avaliação, todos os isolados apresentaram produção de urease em 24h 

de incubação em ágar uréia de Christensen. A maioria dos fungos patogênicos em humanos 

apresentam atividade de urease, entre os quais estão Coccidioides immitis, Histoplasma 

capsulatum, Sporothrix schenckii, Trichosporum spp., Aspergillus spp. e Cryptococcus spp 

(COX et al., 2000). No entanto, tal achado é um momento importante na presunção do 
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diagnóstico diferencial entre as leveduroses criptococose e candidíase, pois, embora alguns 

casos de infecções por cepas de C. neoformans urease-negativas tenham sido descritos, a 

maioria dos casos de criptococose é causada por fungos produtores de grande quantidade de 

urease (BAVA; NEGRONI; BIANCHI, 1993). Por outro lado, a maioria das leveduras do 

gênero Candida não apresenta atividade de urease (CANTEROS et al., 1996). Com relação à 

produção de melanina, todas as cepas também manifestaram tal produto de ação da enzima 

fenoloxidase, mecanismo de virulência conhecido das leveduras do gênero Cryptococcus, 

especialmente do complexo C. neoformans (IKEDA et al., 2002; PEDROSO et al., 2009). 

Esse achado, ainda que mais tardio em culturas de rotina, tem um maior valor preditivo 

positivo para o diagnóstico de criptococose, uma vez que há um menor número de fungos que 

expressam tal enzima, quando comparada à freqüência da expressão de urease, bem como 

pela ausência do pigmento produzido por Candida spp (PEDROSO et al., 2007). A separação 

entre as espécies do complexo C. neoformans pode ser realizada quando do uso do CGB, 

evidenciado nesta pesquisa, uma vez que nenhuma cepa apresentou qualquer modificação de 

coloração do meio. 

A análise genotípica, a partir da amplificação do gene CAP59 e subseqüente corte 

do amplicon com a enzima de restrição BsmFI, mostrou o padrão de bandas com tamanho 

compatível com a identificação de C. neoformans sorotipo A para todas as cepas testadas, 

conforme metodologia de Enache-Angouvant et al. (2007). Tal achado é coerente com dados 

publicados por outros estudos. Chen et al. (2008) concluíram, em pesquisa realizada com 

cepas isoladas de pacientes com criptococose na China, que 120 de 129 (93%) isolados 

pertenciam ao sorotipo A. Um estudo realizado no Quênia, por Bii et al. (2007), evidenciou 

que 75 de 80 (93,7%) dos isolados clínicos avaliados pertenciam à classificação de C. 

neoformans var. grubii. Na Espanha, a avaliação de isolados clínicos e ambientais mostrou 

que a maioria das leveduras também pertencia, assim como em outros estudos, ao sorotipo A, 

com 71 das 115 (62%) e 26 das 33 (79%) cepas clínicas e ambientais, respectivamente 

(BARÓ et al., 1999). Um estudo envolvendo 358 isolados de Cryptococcus spp. a partir de 

quatro estados dos Estados Unidos – Califórnia, Geórgia, Texas e Alabama – teve como 

principal achado a freqüência de 90,5% das cepas (324/358) pertencentes ao sorotipo A; as 

demais foram distribuídas entre os sorotipos D, AD e B (YAN; LI; XU, 2002). 

Na América do Sul alguns estudos têm se mostrado relevantes para o perfil 

ecológico e patogênico de Cryptococcus spp. e sua sorotipagem. Um trabalho realizado por 

Canteros et al. (2002), na Argentina, com leveduras isoladas neste país, concluiu que 110 de 

123 cepas (89%) haviam mostrado padrão molecular compatível com o sorotipo A (C. 
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neoformans var. grubii). Escandón et al. (2007) realizaram estudo semelhante com cepas 

isoladas na Colômbia, no qual analisaram 53 isolados clínicos de Cryptococcus spp. quanto à 

sorotipagem; os resultados mostraram 33 cepas (62,3%) pertencentes ao sorotipo A, seguidas 

por sorotipo B (24,6%) e as demais distribuídas entre sorotipos D (7,5%) e C (5,6%). 

Conclusões semelhantes aconteceram com a pesquisa de Pérez et al. (2008) na Venezuela, 

quando 132 cepas de Cryptococcus spp. foram analisadas quanto aos sorotipos; os autores 

descreveram que 59,8% das leveduras foram identificadas como pertencentes ao sorotipo A, 

25% ao sorotipo D, 5,3% ao híbrido AD, 5,3% ao sorotipo C e 3,8% ao sorotipo B. 

Trabalhos envolvendo sorotipagem de cepas brasileiras têm sido publicados de 

forma modesta. Em um destes trabalhos, Filiú et al. (2002) mostraram uma freqüência de 50% 

de representantes do sorotipo A em cativeiro de aves no estado do Mato Grosso do Sul. Além 

disso, Matsumoto et al. (2007) sorotiparam 47 cepas de Cryptococcus spp. isoladas do estado 

de São Paulo, quando concluíram que 100% das amostras pertenciam ao sorotipo A, sendo 45 

de genótipo VNI e apenas duas VNII.  

Com relação à região Nordeste, poucos dados estão disponíveis na literatura. Em 

pesquisa relevante envolvendo dados de todas as regiões brasileiras, Nishikawa et al. (2003) 

estudaram epidemiologia e sorotipagem de 467 isolados de Cryptococcus spp., somatório de 

387 isolados clínicos com 80 ambientais. A pesquisa evidenciou 79,6% de sorotipo A, 

seguido por 17,1% de sorotipo B e isolados esporádicos de híbridos AD (cinco cepas) e 

sorotipos C e D (uma cepa cada); seis cepas se mostraram não-tipáveis. O predomínio de 

sorotipo A também foi percebido em cepas ambientais (70%). Quando avaliada 

separadamente, a região Nordeste teve um dado diferente das demais – o predomínio do 

sorotipo B dentre as cepas clínicas (62,7%) e ambientais (62%). No entanto, quando realizada 

a associação dos sorotipos com a co-infecção pelo HIV, foi percebido que a maioria dos 

pacientes HIV tinha como sorotipo mais freqüentemente isolado o sorotipo A (87,5%), 

resultado compatível com os desta pesquisa, uma vez que as doze cepas arroladas neste estudo 

foram provenientes de indivíduos com aids. 

Nos experimentos que avaliaram a espessura da cápsula das doze cepas de C. 

neoformans var. grubii houve padrões de inibição desta estrutura para todos os fármacos 

testados. Saquinavir inibiu duas das cinco cepas que expressaram cápsula no grupo controle; 

Darunavir, cinco das sete cepas; Ritonavir, três das quatro cepas; Indinavir, quatro das seis 

cepas. Apesar da necessidade de estudos moleculares para confirmação do mecanismo exato 

responsável pela inibição na expressão da cápsula polissacarídica de C. neoformans, alguns 

modelos teóricos podem justificar tal fenômeno. A repressão de genes responsáveis pela 
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transcrição de moléculas fundamentais na integridade da cápsula seria um mecanismo 

possível, pois modelos semelhantes têm sido descritos em bactérias e fungos. Frenzel et al. 

(2011) mostraram a inibição da produção da toxina emética de Bacillus cereus, quando da 

exposição do microrganismo a polifosfatos de cadeia longa, por interação destas moléculas 

com o promotor do gene codificador da toxina. Yim et al. (2010) evidenciaram alteração na 

expressão de vários genes quando da exposição de Salmonella enterica var. typhimurium a 

concentrações subinibitórias de fluorquinolonas. Exemplificando tal fenômeno em fungos, 

Jiang et al. (2009) induziram mutação no gene responsável pela produção de uma proteína 

(TAR1) em uma cepa de C. neoformans var. grubii, tornando-a hiperprodutora desta proteína; 

como conseqüência, utilizando RT-PCR de mRNA como técnica, foi percebida a inibição do 

gene LAC1, responsável pela produção da enzima lacase, catalisadora da síntese de melanina. 

Tal fenômeno de inibição na expressão gênica de LAC1 já havia sido percebido também 

quando da exposição deste fungo a altas concentrações de glicose (NURUDEEN; AHEARN, 

1979). 

Além disto, os inibidores de protease poderiam agir, por sua ação proteolítica, 

inativando alguma via enzimática responsável pela ativação da seqüência metabólica 

envolvendo os transcritos dos genes CAP10, CAP59, CAP60 e CAP64. Modelo comparável 

foi proposto por Brilhante et al. (2010), ao discutir a ação de Sulfametoxazol/Trimetoprim 

sobre cepas de Histoplasma capsulatum; após evidenciar graus variados de inibição desta 

associação de drogas sobre o fungo citado, os autores propõem as ações sobre duas etapas da 

via enzimática na síntese do ácido tetraidrofólico de H. capsulatum, fenômeno semelhante ao 

relatado em bactérias. Outra possibilidade de ação dos inibidores de protease seria a 

interferência direta, por ligação irreversível, às proteínas estruturais do arcabouço capsular; tal 

fenômeno torna-se menos provável, considerando-se que a cápsula das leveduras do gênero 

Cryptococcus tem mais de 90% de sua massa composta por polissacarídeos, tendo proteínas 

como moléculas menos presentes nesta composição. 

Os resultados da pesquisa mostraram que os inibidores de protease testados afetam 

outro mecanismo de virulência de C. neoformans, além da cápsula: a atividade proteolítica. A 

análise desta atividade no fungo estudado mostrou a inibição desta ação, com médias que 

expressam tal decréscimo de forma representativa. Esse efeito inibitório se tornou mais 

evidente quando as leveduras foram expostas ao Saquinavir. Apesar de não existirem 

trabalhos semelhantes com Saquinavir, Darunavir e Ritonavir, esses dados corroboram os 

achados de outros autores, que testaram Indinavir com este propósito. Blasi et al. (2004) 

mostraram efeito de Indinavir sobre atividade proteolítica de C. neoformans, utilizando 
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azoalbumina como substrato, utilizando cinco cepas. Em 2005, Monari et al. estudaram a 

influência deste mesmo inibidor de protease sobre virulência e crescimento de C. neoformans. 

Para tal, uma cepa capsulada de C. neoformans var. grubii foi exposta às doses terapêuticas 

do Indinavir e testada com relação a mecanismos de virulência e crescimento. Como 

conclusão, os autores detectaram a inibição da atividade de protease, utilizando albumina 

sérica bovina como substrato, e da expressão da cápsula, sem alteração no crescimento em 

24h de incubação. 

A atividade de um inibidor de protease depende diretamente de sua interação 

estereoquímica com a molécula dessa enzima (LAWRENCE, 1999). Dessa forma, moléculas 

de protease diferentes interagem com tais drogas de formas distintas, uma vez que tais 

fármacos, apesar de pertencerem à mesma família de fármacos, apresentam diferenças 

importantes em suas estruturas (Figura 15) (TSIBRIS; HIRSCH, 2010). Um fenômeno que 

exemplifica tal fato são as alterações na estrutura da protease do HIV, como conseqüência de 

mutações, responsáveis por resistência do vírus às medicações, uma vez que tais modificações 

muitas vezes geram estruturas diferentes das originais, com conseqüentes interações distintas 

(DOYON, 1996; MARTINEZ-PICADO, 1999). Ademais, diversas moléculas de protease 

com estruturas variadas já foram descritas em vários gêneros fúngicos; tal variedade também 

já foi descrita dentro de representantes de uma mesma espécie (MONOD et al., 2002; 

MONOD, 2008). Tais fenômenos devem ser os principais responsáveis pela diferença de 

resultados com mesma cepa frente a diferentes fármacos, bem como justifica o fato de o 

mesmo fármaco ter impacto diferente em cepas distintas, como observado nesse trabalho. 

Nesse contexto, foi percebido que a cepa 12 só mostrou atividade alterada quando exposta ao 

Darunavir, e que as cepas 3 e 9 só exibiram tal alteração quando tratadas com Ritonavir. É 

interessante o fato de a cepa 2 não ter apresentado qualquer alteração em sua produção 

(ausente ou presente) por qualquer dos inibidores de protease testados, bem como o fato de a 

cepa 4 ter sua atividade alterada em todas as exposições aos fármacos. 

Pinti et al. (2007) identificaram, clonaram e seqüenciaram uma amostra de cDNA de 

C. neoformans, responsável pela codificação de uma aspartil-protease – CnAP1 – semelhante 

à aspartil-protease do HIV e, posteriormente, sua região genômica correspondente. Dessa 

forma, o mecanismo de atuação dos inibidores de protease sobre atividade proteolítica fúngica 

deve ser semelhante à forma de ação destes fármacos sobre a protease do HIV, que acontece 

pela ligação estável das moléculas das drogas com as moléculas de enzimas; portanto, tal 

fenômeno caracteriza-se por competição dos fármacos com os substratos das proteases 

(MÜLLER et al., 2009). 
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As fosfolipases constituem um grupo heterogêneo de enzimas que compartilham a 

habilidade de hidrolisar ligações éster em fosfolipídios. Embora todas as fosfolipases tenham 

estes compostos como substrato-alvo, cada enzima da família age em sítio específico, e os 

produtos desta quebra da molécula-substrato fornecem fontes de carbono e fósforo para o 

microrganismo (GHANNOUM, 2000). Os resultados referentes à avaliação da atividade de 

fosfolipase mostraram resultados não menos relevantes. De forma geral, quando expostas às 

drogas, as leveduras exibiram maior atividade dessa enzima, quando comparadas aos grupos 

sem exposição a fármacos. Com diferença de resultados entre as drogas testadas, é importante 

ressaltar que o padrão de aumento em tal expressão aconteceu em todas as drogas testadas. 

Tal comportamento não é relatado na literatura. Foi registrada uma maior expressão da 

enzima fosfolipase, ao contrário do previamente descrito por Monari et al. (2005). Em 

nenhuma combinação de cepas com drogas, nessa pesquisa, foi percebida diminuição da 

atividade de fosfolipase.  

Já está bem descrito que, sob estresse, os fungos podem expressar fatores que não 

seriam codificados ou o seriam sintetizados em menor intensidade em situações normais 

(ZOU, 2010).  

Com os resultados da pesquisa, formula-se a hipótese de que, frente ao estresse 

metabólico gerados pela presença de inibidores de protease, com a conseqüente dificuldade de 

ação dessa enzima (e possivelmente outras vias enzimáticas), as leveduras expressem outras 

vias enzimáticas na tentativa de suprir outra fonte nutricional e mesmo manter mecanismos de 

virulência para invasão tecidual. 

O crescimento fúngico em todos os poços, no experimento de sensibilidade por 

microdiluição, mostrou que os inibidores de protease testados não apresentam atividade 

antifúngica, conforme já descrito na literatura (MONARI et al., 2005), e que os efeitos 

percebidos nesta pesquisa sobre fatores de virulência não dependeram de alteração na 

população microbiana. 
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7 CONCLUSÕES 

 

1. O perfil clínico, epidemiológico e laboratorial dos pacientes com criptococose no estado do 

Ceará mostra padrões semelhantes aos encontrados na literatura, com acometimento mais 

freqüente de homens, adultos jovens, imunossuprimidos, com sintomatologia mais comum 

relacionada à síndrome de hipertensão intracraniana, com líquor exibindo pleocitose 

linfocítica, hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia. 

 

2. A comparação entre o grupo de pacientes com criptococose e aids e o grupo de pacientes 

com a micose sem aids mostrou diferença na celularidade apresentada e na dosagem de 

proteína no líquor; o sexo masculino foi mais acometido por esta doença oportunista em 

soropositivos, com maior tendência, neste grupo, a alterações hematológicas, como 

leucopenia e plaquetopenia. 

 

3. Apesar de não inibir crescimento populacional fúngico, os inibidores de protease 

Saquinavir, Darunavir, Ritonavir e Indinavir alteraram, nos experimentos desta pesquisa, os 

fatores de virulência testados, com inibição considerável da atividade proteolítica e moderada 

inibição da expressão da cápsula, bem como estímulo da expressão de fosfolipase nas 

leveduras tratadas com tais fármacos. 
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8 PERSPECTIVAS 

 

A partir das conclusões deste trabalho, é mister investigar as interferências dos 

inibidores de protease no processo de patogenicidade in vivo, para que se desenhe um cenário 

mais próximo à realidade do impacto da terapia antirretroviral sobre as doenças oportunistas, 

especialmente a criptococose. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

PROJETO: CRIPTOCOCOSE NO ESTADO DO CEARÁ 

CENTRO ESPECIALIZADO EM MICOLOGIA MÉDICA 

HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

INICIAIS: _________ PRONT.: _______________ DATA DE NASC.: _____/_____/_____ 

 

NATURALIDADE: _______________ ___ PROCEDÊNCIA: _______________________ 

 

OCUPAÇÃO: ______________________ DATA DO DIAGNÓSTICO: _____/_____/_____ 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: 

(     ) Cefaléia  (     ) Desorientação (     ) Tosse  (     ) Lesão de pele 

(     ) Febre  (     ) Tontura  (     ) Dor pleurítica (     ) Outras ____________ 

(     ) Vômito  (     ) Rigidez de nuca (     ) Sudorese  _______________________ 

(     ) Convulsão (     ) Coma  (     ) Emagrecimento 

 

LÍQUOR: 

Citologia: _______ células (_______hemácias   _______% neut   _______% linf   _______ % mono) 

Bioquímica:   Glicose _______ Proteína _______ 

Tinta da China: (     ) ____________________  Cultura: (     ) ____________________ 

  Látex: (     ) ____________________ 

 

FATOR DE RISCO: 

(     ) Contato com eucalipto ______________________________________________________ 

 

(     ) Contato com aves __________________________________________________________ 

 

(     ) Imunossupressão ___________________________________________________________ 

 

[Se AIDS]  Último CD4 antes da criptococose: __________________ (_____/_____/_____)  

   

  Penúltimo CD4 antes da criptococose: _______________ (_____/_____/_____) 

   

  Pior CD4: _________________________________________ (_____/_____/_____) 

   

  Última carga viral antes da criptococose: _____________  (_____/_____/_____) 

   

  Penúltima carga viral antes da criptococose: ___________ (_____/_____/_____) 

 

Hemograma da admissão _______________________________________________________ 

Ur _____ 

Cr _____ 

Na _____ 

K _____ 

Glicemia _____ 

          FICHA No  

_________________ 
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ANEXO B 

TABELAS 

Tabela 4 – Naturalidade, por município, dos pacientes com neurocriptococose. 

 

Município 
Número de 

pacientes 
Município 

Número de 

pacientes 

Alto Santo 2 Itapipoca 3 

Amontada 1 Macapá 1 

Apuiarés 1 Madri 1 

Aquiraz 3 Maranguape 4 

Aracati 3 Milhã 1 

Aracoiaba 2 Morada Nova 1 

Aratuba 1 Pacajus 2 

Baturité 1 Pacatuba 1 

Beberibe 3 Pentecoste 2 

Bela Cruz 2 Pindoretama 2 

Boa Viagem 1 Quixadá 1 

Brejo Santo 1 Quixeramobim 1 

Canindé 2 Rio de Janeiro 1 

Cascavel 3 São Gonçalo do Amarante 1 

Caucaia 1 São José da Cruz 1 

Crateús 1 São Luís do Curu 1 

Crato 1 São Benedito 1 

Eusébio 1 Sobral 2 

Fortaleza 20 Tabuleiro do Norte 1 

Granja 1 Tianguá 2 

Icapuí 2 Ubajara 1 

Iguatu 1 Umari 1 

Independência 1 Uruburetama 1 

Ipu 1 Viçosa 1 

Ipueiras 1   
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Tabela 5 – Procedência, por município, dos pacientes com neurocriptococose. 

Município Número de 

pacientes 

Município Número de 

pacientes 

Alto Santo 2 Ipueiras 1 

Apuiarés 1 Itapipoca 4 

Aquiraz 1 Jijoca 1 

Aracati 1 Macapá 1 

Aracoiaba 1 Maracanaú 2 

Beberibe 2 Maranguape 4 

Bela Cruz 2 Milhã 1 

Brejo Santo 1 Pacajus 1 

Canindé 1 Pacatuba 1 

Cascavel 3 Pentecoste 1 

Caucaia 2 Pindoretama 1 

Chorozinho 1 Preaoca 1 

Crateús 1 Quixadá 1 

Crato 1 Quixeramobim 1 

Eusébio 1 São Gonçalo do Amarante 2 

Fortaleza 31 São José da Cruz 1 

Granja 1 Sobral 3 

Horizonte 1 Tabuleiro do Norte 1 

Icapuí 2 Tianguá 1 

Iguatu 1 Ubajara 1 

Independência 1 Uruburetama 1 

Ipu 1 Viçosa 1 
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Tabela 6 – Ocupações distribuídas por sexo entre os pacientes com neurocriptococose. 

SEXO MASCULINO 

Atividade Número de pacientes Atividade Número de pacientes 

Agricultor 8 Galponista 1 

Assistente Geral 1 Mecânico 1 

Autônomo 1 Mestre de Obras 1 

Auxiliar de Cozinha 1 Militar 2 

Auxiliar de Produção 1 Motorista 1 

Cabelereiro 3 Indefinida 2 

Carpinteiro 1 Pedreiro 2 

Comerciante 3 Pescador 3 

Confeteiro 1 Professor 2 

Contínuo 1 Publicitário 1 

Copeiro 1 Servente 1 

Costureiro 1 Serviços Gerais 1 

Desempregado 5 Técnico de Baterias 1 

Eletricista 1 
Técnico em 

Contabilidade 
1 

Estudante 9 Vaqueiro 1 

Frentista 1 Vendedor 2 

Funcionário Público 2  1 

SEXO FEMININO 

Atividade Número de pacientes Atividade Número de pacientes 

Estudante 1 Desempregada 1 

Agente 

Administrativo 
1 

Atividades 

Domésticas 
14 

Artesão 1 Estudante 4 

Bancária 1 Indefinida 1 

Costureira 2 Professora 1 
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Tabela 15 – Atividade proteolítica das cepas frentes ao Saquinavir. C0: tubo controle. C1: 

menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 74,65 70,14 32,29 9,38 

2 20,83 14,93 11,81 1,39 

3 33,54 32,01 29,90 24,76 

4 65,28 10,07 3,82 2,08 

5 38,19 22,92 28,82 26,74 

6 71,53 68,06 18,06 8,33 

7 41,67 14,58 0,69 -3,13 

8 11,46 6,94 6,94 -9,03 

9 8,33 3,47 4,17 -28,13 

10 0,35 -12,50 -16,67 -9,38 

11 8,68 8,68 -3,47 2,78 

12 1,74 -10,07 -6,25 -0,69 

 

Tabela 16 – Atividade proteolítica das cepas frentes ao Darunavir. C0: tubo controle. C1: 

menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 24,31 18,75 16,67 3,47 

2 55,56 47,57 28,82 18,75 

3 71,18 63,89 56,60 29,86 

4 13,54 4,86 2,43 0,35 

5 20,83 17,36 13,89 12,15 

6 20,83 14,93 -3,82 -2,08 

7 34,72 18,06 12,15 10,42 

8 14,58 7,64 4,86 3,47 

9 12,15 11,46 9,38 6,60 

10 7,99 6,25 5,21 -1,74 

11 13,19 7,64 6,94 4,51 

12 10,76 9,72 9,03 8,68 
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Tabela 17 – Atividade proteolítica das cepas frentes ao Ritonavir. C0: tubo controle. C1: 

menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 2,43 1,39 1,04 -7,64 

2 55,56 51,04 49,31 37,50 

3 6,94 6,25 4,86 4,86 

4 45,83 29,17 31,25 29,17 

5 14,58 17,36 -2,08 -28,13 

6 1,74 1,39 1,39 1,04 

7 1,74 1,39 1,39 0,69 

8 13,89 12,15 -5,90 -15,28 

9 51,74 36,46 27,08 26,04 

10 55,56 47,57 36,11 20,83 

11 41,67 26,39 30,21 28,13 

12 46,88 25,35 28,82 18,75 

 

Tabela 18 – Atividade proteolítica das cepas frentes ao Indinavir. C0: tubo controle. C1: 

menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 12,50 1,39 2,43 -2,43 

2 68,06 62,50 52,08 31,94 

3 1,74 1,39 1,39 0,69 

4 23,96 16,32 20,49 3,47 

5 11,11 0,69 -2,78 -9,03 

6 31,25 14,93 -10,76 -15,97 

7 38,19 20,14 9,72 6,94 

8 9,72 0,69 -1,39 -1,04 

9 185,42 175,69 153,47 148,96 

10 7,64 2,08 5,90 -1,74 

11 6,25 6,25 6,25 5,90 

12 172,22 156,94 153,13 149,31 
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Tabela 20 – Atividades de fosfolipase das cepas frentes aos Saquinavir, expressas em Pz. C0: 

tubo controle. C1: menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior 

concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 1 1 0,667 0,500 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 0,400 0,381 0,364 0,333 

5 1 1 0,667 0,588 

6 1 1 1,000 1,000 

7 1 0,7 0,7 0,6 

8 0,400 0,381 0,381 0,318 

9 1 1 1 1 

10 0,300 0,300 0,318 0,286 

11 0,438 0,400 0,350 0,350 

12 1 1 1 1 

 

Tabela 21 – Atividades de fosfolipase das cepas frentes aos Darunavir, expressas em Pz. C0: 

tubo controle. C1: menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior 

concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 0,667 0,615 0,615 0,438 

2 0,600 0,533 0,500 0,500 

3 0,571 0,563 0,500 0,444 

4 0,412 0,412 0,368 0,389 

5 0,750 0,533 0,529 0,529 

6 1,000 0,818 0,700 0,615 

7 0,900 0,833 0,800 0,700 

8 0,923 0,846 0,833 0,688 

9 1 1 1 1 

10 0,889 0,750 0,692 0,667 

11 0,800 0,800 0,600 0,500 

12 1,000 1,000 0,714 0,647 
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Tabela 22 – Atividades de fosfolipase das cepas frentes aos Ritonavir, expressas em Pz. C0: 

tubo controle. C1: menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior 

concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 0,769 0,643 0,615 0,533 

2 0,667 0,667 0,625 0,600 

3 0,769 0,733 0,692 0,667 

4 0,588 0,500 0,400 0,316 

5 0,667 0,533 0,529 0,533 

6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 1 1 0,533 0,412 

10 1,000 0,667 0,625 0,529 

11 0,533 0,500 0,444 0,389 

12 0,533 0,471 0,444 0,421 

 

Tabela 23 – Atividades de fosfolipase das cepas frentes aos Indinavir, expressas em Pz. C0: 

tubo controle. C1: menor concentração. C2: concentração intermediária. C3: maior 

concentração. 

CEPA C0 C1 C2 C3 

1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 

4 0,905 0,905 0,857 0,625 

5 0,750 0,714 0,545 0,520 

6 1,000 1,000 0,769 0,643 

7 1 1 1 1 

8 0,846 0,846 0,833 0,733 

9 0,867 0,867 0,800 0,813 

10 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 
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Tabela 24 – Sintomatologia dos 91 pacientes com neurocriptococose. 

SINAIS E SINTOMAS NÚMERO DE RELATOS 

Cefaléia 82 

Vômitos 65 

Febre 61 

Desorientação 26 

Rigidez de nuca 25 

Perda de peso 24 

Tontura 15 

Diarréia 15 

Tosse 13 

Anorexia 13 

Convulsão 12 

Adinamia 11 

Perda motora 8 

Ataxia 6 

Turvação visual 5 

Náuseas 5 

Perda visual 5 

Coma 4 

Agitação psicomotora 3 

Incontinência urinária 3 

Lombalgia 3 

Parestesias 2 

Amaurose 2 

Sonolência 2 

Incontinência fecal 2 

Afasia 2 

Dispnéia 2 

Lesão de pele 1 

Adenomegalia 1 

Diplopia 1 

Ptose palpebral 1 
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ANEXO C 

PRANCHA COLORIDA 

 

    Controles  Saquinavir 170g/mL 

 

 

Cepa 3............................ 

 

 

Cepa 6.............................. 

 

    Controles  Darunavir 100g/mL 

 

 

Cepa 1............................... 

 

 

Cepa 3............................... 

 

 

Cepa 4............................. 

 

 

Cepa 6.............................. 

 

 

Cepa 11............................. 
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    Controles  Ritonavir 120g/mL 

 

 

Cepa 4.............................. 

 

 

Cepa 6............................. 

 

 

Cepa 10........................... 

 

    Controles  Indinavir 170g/mL 

 

 

Cepa 1............................... 

 

 

Cepa 4.............................. 

 

 

Cepa 6............................... 

 

 

Cepa 11........................... 
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SUMMARY 

 

The release of enzymes into the extracellular environment is an important tool in the biology 

of fungi. The proteolytic activity in yeasts of the genus Cryptococcus have been associated 

with its pathogenicity. The activity of phospholipase also becomes important, as it is related 

to nutrition and invasiveness of the microorganism. Therefore, this research aimed to 

investigate the effect of protease inhibitors Saquinavir, Darunavir, Ritonavir and Indinavir on 

growth, protease activity and expression of phospholipase in Cryptococcus neoformans 

strains isolated from humans. After the sensitivity test by microdilution, the fungi were 

exposed to three different concentrations of the drugs and assessed for expression of the two 

enzymes. The results showed significant inhibition (p <0.05) of the protease activity at least at 

the highest concentration tested for all drugs. Moreover, as the activity of phospholipase, an 

increased expression of this enzyme was observed, especially at higher concentrations of the 

four drugs. Therefore, we conclude that, although these antiretroviral drugs do not inhibit 

growth of Cryptococcus neoformans, they are capable of altering virulence mechanisms of 

this yeast. 

 

INTRODUCTION 

 

Protease production by fungi allows a greater number of available nitrogen sources 

for these microorganisms, because protein degradation, and contribute to tissue invasion and 

colonization
1,2,3

. In several fungi, as Cryptococcus spp., Aspergillus fumigatus, Aspergillus 

niger, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, Fusarium veneratum, Candida 

albicans, C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. tropicalis, Trichophyton rubrum, T. 

mentagrophytes, Microsporum canis and M. gypseum, proteolytic activity was described in 

vitro and during infection
4,5,6,7,8

. Particularly in relation to gender Cryptococcus, this activity 

is also described by several authors. Chen et al (1996) studied the proteolytic activity in eight 

strains of Cryptococcus neoformans and three strains of C. gattii using protein clearance in 

agar, azoalbumin lysis, gelatin liquefaction test and electrophoresis with polyacrylamide gel, 

and found the action of protease in all strains tested
9
. Vidotto et al (2005) found protease 

production in 151 strains of Cryptococcus spp. tested, using a medium containing bovine 

serum albumin
10

. Moreover, the importance of this enzyme in the pathogenesis of 

cryptococcosis has been reinforced by Bien et al (2009), who showed, by using gas 
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chromatography, the importance of the expression of protease Stp1 for virulence and survival 

of Cryptococcus spp. in the presence of azoles
11

. 

The action of phospholipase also represents an important process for the biology of 

fungi, promoting breakage of ester linkages of glicerolfosfolipids. When this activity is done 

on phospholipid membrane, destabilization of the cytoplasmic membrane occurs, resulting in 

cell lysis
12,13

. Cryptococcus spp. express phospholipase, apparently related to its 

pathogenicity, since mutants which do not produce this enzyme are hipovirulents
14

. 

The use of protease inhibitors as part of antiretroviral therapy had a direct impact on 

morbidity and mortality related to HIV infection, from the late twentieth century
15,16

. This 

result was mainly associated with recovery of immune function and suppression of HIV 

replication
17,18

. This benefit, however, has been evidenced even in the absence of immune 

restoration
15

. This raised questions about protease inhibitors with possible action on the 

mechanisms of fungal virulence
19,20

. 

The direct effects of antiretroviral drugs on opportunistic microorganisms were 

tested on Candida albicans, and evidence of reduction of its virulence, with more difficulty in 

adhesion to host tissues, was seen
20,21,22

. A strain of C. neoformans was submitted to the 

presence of Indinavir, with consequent changes in virulence mechanisms, such as narrowing 

of the capsule and decreased production of urease and protease
19

. 

Based on the foregoing text, this study aimed to investigate the effect of protease 

inhibitors Saquinavir, Darunavir, Ritonavir and Indinavir on growth, protease activity and 

expression of phospholipase in C. neoformans strains isolated from humans. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

- Microrganisms 

Twelve strains of C. neoformans isolated from cerebrospinal fluid of patients with 

cryptococcal disease admitted to Hospital São José (referral institution in infectious diseases 

in Ceará, Brazil) were used. These strains belong to the mycology collection of Specialized 

Center in Medical Mycology, Federal University of Ceará, and, until the moment of use, were 

stored in Sabouraud dextrose 2% agar, being manipulated under biosafety level II standards. 

These yeasts were re-identified using the PCR technique. To this end, conserved 

regions of CAP59 gene were amplified, using primers – 5'-

AATCGGTGGTTGGATTCAGTGT and 5'-CCTTGCCGAAGTTCGAAACG, with 

subsequent analysis by restriction enzymes (ENACHE-ANGOUVANT, 2007). 
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- Ethical Aspects 

The survey was conducted after approval by the Ethics in Research Group of 

Hospital São José, Ceará, Brazil, under protocol number 007/2009. 

 

- Protease inhibitors 

Protease inhibitors used in the study were Saquinavir (Roche, Switzerland), 

Darunavir (Janssen-Cilag, Belgium), Ritonavir (Abbott, USA) and Indinavir (Merck Sharp & 

Dohme, USA), provided by Hospital São José. The drugs were dissolved in dimethyl 

sulfoxide (DMSO) at 100% and the solutions stored at -20˚C
24

. At the time of use, serial 

dilutions of each antiretroviral was prepared in RPMI 1640 (Sigma, USA), with L-glutamine 

and without sodium bicarbonate, buffered to pH 7.0 with 0.165M MOPS (Sigma, USA). The 

concentrations of Saquinavir, Darunavir, Ritonavir and Indinavir ranged from 3.5 to 170, 1.0 

to 100, 4.0 to 120, 7.5 to 170 g/mL, respectively. It is noteworthy that these values were 

used in this study based on serum minimum concentration, maximum serum concentration 

and 10-fold peak serum concentration. 

 

 

-Evaluation of the expression of protease 

Suspensions of yeast cells of each strain (10
3
cells/mL), by volume of 1mL, were 

incubated for 48h at 28ºC in tubes containing only culture medium RPMI 1640 (controls), as 

well as tubes with RPMI 1640 and the concentrations of protease inhibitors to be tested. 

Based on Cenci et al (2007), these tubes were centrifuged at 1500rpm for 15min, and 2mL of 

each supernatant were added to 2mL of a solution of 0.3% azoalbumin – proteolytic substrate. 

After 48h in water bath at 37°C, the reaction was stopped and the product analyzed on a 

spectrophotometer at a wavelength of 440nm. The absorbance measured is related to the 

amount of suspended peptides, products of proteolytic action against azoalbumin. From the 

measurements, the enzyme activity was calculated for each sample
25,26

. 

 

- Evaluation of the expression of phospholipase 

To evaluate the production of phospholipase, suspensions of yeast cells of each strain 

(10
3
 cells/mL) were prepared, as for assessment of proteolytic activity, by volume of 1mL, for 

48h at 28ºC in tubes controls – time zero (yeasts and RPMI 1640) and in tubes with RPMI 

1640 and the concentrations of protease inhibitors to be tested. Ten microliters of 
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homogenized suspension of each tube were plated on egg yolk agar. In this method, the egg 

yolk digested by phospholipase action produces a halo of precipitation around the colony
27

. 

The colonies on the time zero - T0 - and the colonies of cells exposed to protease inhibitors 

were incubated at 37°C and observed on the fifth day. The phospholipase activity was 

expressed as Pz, a ratio between colony diameter and total diameter (colony plus zone of 

precipitation)
28

. The samples with and without protease inhibitors were then grouped into four 

classes: Pz equal to 1 (absent production), Pz between 0.999 and 0.700 (poor production or 

+), Pz between 0.699 and 0.400 (moderate production or ++) and Pz lower than 0.399 (intense 

production or +++)
10

. 

 

-Evaluation of antifungal activity 

To perform the sensitivity test, 96-wells plates were used, with a capacity of 200μL 

in each well, and incubated at 35ºC for 48h; then the readings were made. Growth and 

sterility controls were included for each tested observations. As quality control, we used a 

strain of Candida parapsilosis ATCC 22019. The plates were placed at 35°C and read after 

48h incubation
24

. Concentrations of protease inhibitors ranged between 0.001 and 

1,000g/mL. 

 

RESULTS 

 

The arithmetic mean of the enzymatic activities of control strains and strains exposed 

to three concentrations of Saquinavir showed a decrease (p<0.05) of proteolytic activity in a 

dose-dependent behavior, with average values of 62.42, 19.1, 9.18 and 2.09 U/mL for controls 

strains and yeasts exposed to 3.5, 17 and 170g/mL, respectively (Figure1). 

The exposure of yeasts to the protease inhibitor Darunavir showed average enzyme 

activity of 19.01, 13.51 and 7.87 U/mL for concentrations of 1, 10 and 100g/mL, 

respectively. There was a statistically significant change (p <0.05) between the control group 

(24.97U/mL) and the group of yeasts exposed to higher concentration. 

Exposure of fungi to different concentrations of Ritonavir showed results comparable 

to experiment with Darunavir. The average enzyme activity were 21.32, 16.96 and 9.66U/mL 

(p<0.05) for concentrations of 4, 12 and 120g/mL, respectively, versus control (28.21U/mL). 
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The best result for Indinavir occurred with the highest concentration. Mean enzyme 

activities were measured at 47.3, 38.25, 32.49 and 26.42U/mL for the control group and the 

concentrations of 7.5, 17 and 170g/mL, respectively. 

 

 

Figure 1. Enzyme activities means of the twelve strains tested. C0: control tube. C1: lower concentration. C2: 

intermediate concentration. C3: higher concentration. (*, P <0.05) 

 

To evaluate the activity of phospholipase, the twelve strains were exposed to the 

same concentrations used in the protease experiment. Since the best result ever happened at 

the highest concentration, this was used for comparison with T0. 

The change in phospholipase happened in six strains when exposed to Saquinavir; 

the others showed no differences. The changes occurred in moderate to intense activity in 

three strains. It´s important to note that other three strains did not show enzyme activity at T0, 

but they expressed moderate activity of phospholipase when subjected to the presence of the 

drug (Table 1). 

Seven strains showed alterations in the experiment with Darunavir; the other five 

strains did not exhibit any change in the enzyme action. Of the seven, four strains had changes 

in enzyme expression from weak to moderate, and one strain had its production increased 

from moderate to strong, when exposed to the drug. Two strains did not show enzyme activity 

at T0, but expressed moderate activity when subjected to Darunavir. 
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There was a change in enzyme activity in six strains exposed to Ritonavir, with no 

change in expression of the other six strains. Two strains had increased activity of low to 

moderate, two strains of moderate to severe, and two strains began to express moderate action 

when exposed to the drug but that had not shown any halo formation in egg yolk agar in T0. 

Indinavir showed more modest results than other drugs. The positive results occurred 

in only three strains, two of which have had a change of low to moderate production, and a 

single strain, non-producer the enzyme in T0, started to show moderate activity. In nine 

strains there was no change in enzyme profile. 

With regard to the sensitivity test, four strains chosen randomly were exposed to 

increasing concentrations between 0.001 and 1.000g/mL of Saquinavir, Darunavir, Ritonavir 

and Indinavir by microdilution method. There was fungal growth in all wells containing 

protease inhibitors, as well as in controls (with no drug), for all strains. Moreover, no growth 

of microorganisms in the control wells containing yeasts and Amphotericin B 64 g/mL. 

 

Status of the expression of 

phospholipase 
Number of strains 

 
SQV 

170g/mL 

DRV 

100g/mL 

RTV 

120g/mL 

IDV 

170g/mL 

No change 6 5 6 9 

From absent to moderate activity 3 2 2 1 

From weak to moderate activity 0 4 2 2 

From moderate to intense activity 3 1 2 0 

Table 1. Behavior of the strains, with respect to the activity of phospholipase, fronts to protease inhibitors. 

 

DISCUSSION 

 

The survey results showed that the tested protease inhibitors affect virulence 

mechanisms of C. neoformans. Analysis of the proteolytic activity of the fungi showed 

inhibition of this activity, with average decrease that expresses such a representative way. 

This inhibitory effect became more evident when yeast cells were exposed to Saquinavir, 

when the trend of the findings showed dose-dependency characteristic. Although no similar 

studies with Saquinavir, Darunavir and Ritonavir exist, these data corroborate the findings by 



109 

 

Monari et al. (2005), who used Indinavir against one strain of C. neoformans and noted 

change in proteolytic activity
19

. 

The activity of a protease inhibitor is directly dependent on its interaction with the 

stereochemistry of the enzyme molecule
29

. Thus, different protease molecules interact with 

these drugs in different ways
30

. Furthermore, the expression of several protease molecules 

with different structures has been described in several genera of fungi; this variety has also 

been described in members of the same species
4,5,31

. Such phenomena should be primarily 

responsible for difference in outcomes with the same strain, exposed to different drugs, and 

justifies the fact that the same drug has different impact against different strains, as observed 

in this study. In this context, it was noticed that the strain CEMM-05-3-003 only showed 

altered activity when exposed to Darunavir, and that the strains CEMM-05-1-044 and 

CEMM-051-050 exhibited change only when treated with Ritonavir. It is interesting that the 

strain CEMM-05-1-043 had not shown any change in its production (absent or present) by 

any of the protease inhibitors tested, as well as the fact that the strain CEMM-05-1-045 had 

altered activity in all drug exposures. 

Changes in the structure of HIV protease, as a result of mutations, are responsible for 

virus resistance to medications, since these changes often generate different structures from 

the original
32,33

. The behavior of molecules of protease from Cryptococcus spp. exposed to 

protease inhibitors may be similar to that observed for HIV, since the structural analysis of a 

molecule extracted from the fungus was similar to the protease encoded by the HIV virus
34

. 

Experiments using protease inhibitors, particularly Saquinavir, showed a reduction in 

lysis of azoalbumin with the highest concentration tested. These findings happened mostly 

with the highest concentration tested. Such findings reinforce the idea that protease inhibitors 

can produce beneficial effects against Cryptococcus neoformans in vivo. Data from this study, 

concerning to the effect of protease inhibitors tested on the expression of this enzyme, 

confirm the data of Blasi et al (2004), which showed an effect of Indinavir on protease 

activity of C. neoformans by using five strains
35

, as well as those of Monari et al (2005), who 

showed such an effect in only one strain
19

. 

Moreover, the results for assessing the activity of phospholipase showed no less 

relevant results. In general, when exposed to drugs, the yeasts exhibited higher activity of this 

enzyme, compared to groups without exposure to drugs. With some differences in results 

between tested drugs, it is important to note that the pattern of increase in such expression 

occurred in all tested drugs. Such behavior has not been reported in the literature. We 

registered an increased expression of phospholipase, unlike previously described
19

. In any 
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combination of strains with drugs, in this research, it was perceived the decrease in activity of 

phospholipase. It is well described that, under stress, fungi can express factors that would not 

be encoded or synthesized to a lesser degree in normal situations
36

. With the results of the 

research, the hypothesis formulated is that, in context of metabolic stress generated by the 

presence of protease inhibitors, with the consequent difficulty of that enzyme action (and 

possibly other enzymatic pathways), yeasts expresses other enzymatic pathways in an attempt 

of another source of supplying nutrition and even maintain virulence mechanisms for tissue 

invasion. 

From the analysis of the results, we conclude that the drugs Saquinavir, Darunavir, 

Ritonavir and Indinavir have an impact on the expression of protease, decreasing the activity 

of this enzyme and are able to induce increased expression of phospholipase. These findings 

were independent of the growth of yeast, since there was no inhibition in microdilution test 

for the strains tested. 
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Abstract: 

Candida meningitis is a rare condition that occurs more frequently in premature 

infants, immunocompromised patients or patients submitted to neurosurgery. 

We describe one case of a 41-year-old man, previously healthy, with Candida 

parapsilosis meningitis associated with oropharyngeal candidiasis as the first 

manifestation of aids. 

 

Candida species are the fourth most common cause of nosocomial bloodstream 

infections in the United States and in Brazil, as well as the single most frequent opportunistic 

fungus infections worldwide
1,2

. The main species of Candida involved as frequent pathogens 

for humans are C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. lusitaniae and C. 

glabrata
2
. Invasive candidiasis has a significant impact on patient outcomes, and it has been 

estimated that the attributable mortality of invasive candidiasis is as high as 47%
3
. 

The most frequently implicated risk factors for candidiasis include the use of broad-

spectrum antibacterial agents, use of central venous catheters, receipt of parenteral nutrition, 

neutropenia, use of implantable prosthetic devices, receipt of immunosuppressive agents and 

AIDS
3,4

. Candidiasis is the most frequent opportunistic fungal infection among human 

immunodeficiency virus (HIV)-infected patients, and it has been estimated that more than 

90% of HIV-infected patients develop this often debilitating infection at some time during 

progression of their disease, although the incidence of this disease in HIV infection has been 

significantly reduced since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART)
4
. 

Rarely Candida infects parenchymal brain tissue or meninges, as a complication of 

hematogenously disseminated candidiasis, specially in immunocompromised patients
5
. 

Approximately 50% of patients with Candida meningitis have had disseminated disease in 

other organs
6
. C. parapsilosis can be part of human microbiota and is a very rare cause of 

meningitis, which is usually associated with previous neurosurgery or presence of a central 

nervous system catheter
7
. 

Despite the frequency of esophageal candidiasis in AIDS patients, as the first 

manifestation or as a complication during the clinical course of disease, candidiasis of the 

central nervous system had not been described as the primary manifestation of the syndrome. 

This case report describes Candida parapsilosis infection in central nervous system, an 

unusual opportunistic disease, as the onset of aids. 
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Case report. A 41-year-old man, previously healthy and without any history of 

preceding hospitalization, was admitted with intense holocranian headache, began 15 days 

before the admission, associated with multiple episodes of vomiting during this period, and 

recurrent high fever. One day before admission the patient noticed paresthesia in the fingers 

of his right hand. On physical examination, left facial palsy and neck stiffness with meningeal 

irritation signs (Kernig and Brudzinski) were seen. The patient also had several whitish 

plaques in the oral cavity consistent with severe oropharyngeal candidiasis. Cardiopulmonary 

auscultation and abdominal examination were normal. 

The blood count showed normal levels of hemoglobin and platelets. There was 

leucopenia with 2.930 cells per milliliter of blood (normal: 4.000-10.000), with severe 

lymphopenia of 279 lymphocytes per milliliter of blood (normal: 800-4500). The HIV 

serology test was positive. Because meningitis was suspected, the patient underwent lumbar 

puncture. The cerebrospinal fluid (CSF) was clear in appearance, with transparent 

supernatant. There were ten cells per milliliter (43% lymphocytes, 2% monocytes and 55% 

neutrophils), and only one red cell per milliliter was viewed. The glucose concentration was 

52mg/dL (lower limit of normal) and protein levels were elevated in 72mg/dL (normal: 15-

45mg/dL). The research for acid-alcohol resistant bacillus using the Ziehl-Neelsen method 

and research for Cryptococcus spp. using China ink were negative. Under microscope using 

Gram method, oval yeast blastoconidia without capsule, many with budding, were found. 

The treatment was initiated with Amphotericin B (1mg/kg), respecting maximum 

dose of 50mg/day. The patient developed worsening of general condition, signs of respiratory 

failure and need for intensive care. Four days after admission and after cumulative dose of 

100mg of Amphotericin B without improvement, the patient developed irreversible 

cardiopulmonary arrest in the intensive care unit, progressing to death. 

The CSF culture showed growth of white colonies, creamy and smooth. In 

microscopy, samples of colonies were characterized as blastoconidia of oval yeasts, without 

capsule. Phenotypic tests were performed to identify the fungus, such as melanin production, 

urease production, color in chromogenic medium Chromagar and microculture with 

morphological analysis of fungal elements. This analysis showed features of the yeast 

compatible with the profile of C. parapsilosis. 

The confirmation of C. parapsilosis was performed using PCR-AGE. The target for 

amplification was the region 5.8S-28S rDNA, and ITS3 (5'-

GCATCGATGAAGAACGCAGC-3') and ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') 

primers were used
8,9

 (Figure 1). The evaluation of fungal susceptibility was done according to 
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National Committee for Clinical Laboratory Standards
10

 and showed minimum inhibitory 

concentrations of 0,25μg/mL, 1μg/mL and 0,5μg/mL for Amphotericin B, Fluconazole and 

Caspofungin, respectively. 

 

 

Discussion. The increasing incidence of Human Immunodeficiency Virus – HIV 

infection, the use of therapeutic modalities for advanced life support, and certain surgical 

procedures, such as organ transplantation and the implantation of prosthetic devices, have 

continued to be important in the expanding incidence of Candida infections
3
. In recent 

decades, since the establishment of the aids epidemic, infections by Candida spp. have shown 

greater relevance and impact, especially in individuals with CD4 counts below 200 

cells/mL
11

. 

The patient in this study presented a picture of chronic meningitis. The case report is 

justified by the rarity of the diagnosis, since the patient was diagnosed with meningitis caused 

by C. parapsilosis. Meningitis caused by any Candida species has not been described in 

literature as the first manifestation of immunosuppression caused by HIV. 

Certain infectious or noninfectious (neoplasia, Behcet's disease, sarcoidosis, lupus 

erythematosus) diseases can cause chronic meningitis. In any of the causes, signs and 

symptoms of meningoencephalitis are prevalent, such as: fever, headache, lethargy, 

confusion, nausea, vomiting and neck stiffness, usually with a history of more than two weeks 

of evolution
12

. These signs and symptoms were seen in the patient reported in this article. 

Another causes of infectious chronic meningitis are much more common than 

candidiasis. Tuberculosis is a frequent infectious cause of chronic meningitis in 

immunocompetent patients, but in immunocompromised individuals, especially after AIDS 

era, cryptococcosis is the most frequent cause. Other microorganisms that cause chronic 

FIGURE 1: AMPLIFICATION OF ITS3 AND ITS 4 REGIONS 

BY PCR-AGE. 1,4 and 8) 100bp DNA LADDER; 2) C. albicans 

ATCC 10231, 3) C. parapsilosis ATCC 22.019. 5) TESTED 

SAMPLE; 6) NEGATIVE CONTROL; 7) C. neoformans var. 

grubii. 
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meningitis, as M. tuberculosis and Cryptococcus spp., are T. pallidum, Coccidioides spp. 

Histoplasma capsulatum, Sporothrix shenckii
5,13

.  

Candida meningitis is rare and often associated with widely disseminated disease. It 

is related with a poor outcome and its risk factors are similar to those for candidemia, like 

prolonged antimicrobial therapy, indwelling venous catheters, parenteral nutrition, 

corticosteroid use, recent intra-abdominal surgery, and intravenous drug abuse; ventricular 

catheters have also been associated specifically with meningitis
2,5

. The patient in the study 

had signs of immunosuppression by HIV (severe lymphopenia), and lesions consistent with 

oropharyngeal candidiasis, a possible source of spread. 

CSF findings were consistent with those reported in the literature. The CSF 

frequently is not normal, and usually shows pleocytosis with a predominance of limphocytes, 

hypoglycorrhachia and hiperproteinorrhaquia. Gram staining frequently reveals yeast in 

smears, and CSF culture is usually diagnostic
14

. 

The patient reported in the study showed clinical signs of chronic meningitis. 

Because of frequency, the first diagnostic hypotheses were cryptococcal meningitis or 

tuberculosis of central nervous system. Serology positive for HIV increased the possibility of 

cryptococcosis. However, the research of the fungus by India ink was negative, and laboratory 

diagnosis depended on the microscope by Gram's method, when some structures seen were 

suggestive of the genus Candida. The culture for Candida was confirmed and the subsequent 

species identification was made. 

The patient was healthy until the onset of symptoms consistent with meningitis and, 

after worsening of fever and headache and the appearance of whitish plaques in the 

oropharynx, he was taken to the hospital emergency department for investigation. The HIV 

test has strengthened the hypothesis of fungal etiology, and the treatment was started 

empirically for cryptococcosis with amphotericin B. The pathogen isolated, however, was C. 

parapsilosis, and even already started treatment for that infection (as the drug of choice for 

candidiasis of the central nervous system is also amphotericin B), the patient progressed to 

death, showing the gravity of such opportunistic infection. 

Final considerations. This case report describes a case of a patient with a rare 

opportunistic disease at time of immunosuppression not yet described. The appearance of 

meningeal candidiasis associated with oropharyngeal candidiasis in HIV-infected patients 

shows that the opportunist nature of the pathogen allows a wide possibility of clinical 

manifestations, with increasing number of descriptions of typical cases. Although the 

diagnostic hypotheses are an important tool for empirical treatment, it is important to confirm 
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the specific etiologic agent. Thus, treatment will be directed to a single disease, and may be 

more well-defined epidemiological characteristics. 
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