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RESUMO
Candidíase é uma micose oportunista causada por leveduras do gênero  Candida, sendo a espécie  Candida albicans
prevalente. As espécies de Candida vivem como comensais benignos, porém podem causar dano ao organismo quando
a flora  comensal  rompe  a  pele  ou  barreiras  mucosas. A  cavidade bucal  é  colonizada  por  Candida,  esses  fungos
colonizam a mucosa em forma de levedura,  sendo parte da microbiota normal. No entanto com o uso de próteses
dentárias, tabagismo e alteração da mucosa a levedura pode se tornar patogênica sendo mais frequentes em crianças,
idosos e  pacientes imunodeprimidos.  O diagnóstico convencional  de candidíase é o  exame micológico,  no entanto
devido  as  alterações morfológicas da levedura,  o  diagnóstico pode apresentar  dificuldades de identificação.  Nesse
sentido, o diagnóstico molecular traz vantagens em relação ao diagnóstico convencional, pois é  capaz de diminuir o
tempo  do  exame e  obter  os  resultados  de  forma  qualitativa  e  quantitativa,  identificando  qual  a  espécie  que  está
causando a doença com necessidade de pouca quantidade de amostra para a sua realização. Assim, o objetivo deste
trabalho é estabelecer o limiar de sensibilidade para diagnóstico molecular de candidíase bucal, baseado em análise por
marcador  molecular.  Para  tanto  serão  coletados  amostras  biológicas  em  swab  bucal  de  pacientes  adultos  que
frequentam a clínica odontológica do Unicesumar.  Os swabs serão mantidos em solução salina até o momento da
extração  de  DNA  que  serão  realizados  pelo  método  de  extração  orgânica,  seguida  por  PCR  com  dois  round e
eletroforese quantitativa. Desta forma, espera-se obter os resultados através de uma técnica molecular sensível.
 

PALAVRAS-CHAVE: Candida albicans; Especificidade; Reação em Cadeia da Polimerase.

1 INTRODUÇÃO

Candidíase é uma micose oportunista causada por leveduras do gênero Candida (MURREY
et al., 2006). Este gênero de fungos é constituído por cerca de 200 espécies diferentes de leveduras
entre as quais as mais prevalentes são Candida albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata e
C.  krusei,  e  as  menos  comuns  C.  lusitaniae,  C.  rugosa,  C.  pseudotropicalis,  C.  guillermondii
(PEIXOTO et al., 2014).

As espécies de  Candida sp. são cosmopolitas e colonizam animais e o homem, e o sítio
principal de colonização é o trato gastrointestinal desde a boca até o reto, sendo encontrada também
na pele, mãos e pés, uretra e vagina (MURREY et al., 2006). As espécies de Candida vivem como
comensais benignos, no entanto podem causar danos ao organismo quando a fora comensal rompe
a pele ou as barreiras mucosas (ROBBINS et al., 2010).  Neste caso, quando há uma ruptura das
barreiras naturais microbiota ou o hospedeiro está imunocomprometido a transmissão da candidíase
ocorre de forma endógena  (BARBEDO et al., 2010). Já a transmissão  exógena ocorre quando a
transmissão é dada por  um vetor  como no caso de profssionais  da  saúde,  sendo os meio de
transmissão o contato com pacientes, pacientes para pacientes ou ainda conato com algum objeto
contaminado (MURREY et al., 2006). 

A instalação da micose depende mais do estado imune do paciente em relação a virulência da
levedura  como  a  adesão  ao  epitélio  e  secreção  de  enzimas .  Desta  maneira,  as  manifestações
clínicas  da  candidíase  podem  ser  mucocutânea,  cutânea  e  sistêmica  (MURREY  et  al.,  2006).
Candidíase mucocutânea ocorre na cavidade oral e vaginal  (GOLDMAN et al., 2014). Candidíase
cutânea acomete  as  regiões úmidas do corpo,  como mama,  axila,  virilhas,  espaço interdigitais,
debaixo das unhas, etc. Candidíase sistêmica ocorre em pacientes debilitados com doença terminal,
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neoplasias,  recém-transplantados  ou  ainda  com  doenças  imunossupressoras (PEIXOTO  et  al.,
2014).

Desde o nascimento, a cavidade bucal é colonizada por fungo do gênero Candida sp. Esses
fungos  colonizam  a  mucosa  bucal  em  forma  de  levedura,  sendo  parte  da  microbiota  normal.
Entretanto, com o uso de próteses dentárias, tabagismo, alteração da mucosa, troca de epitélio,
alterações salivares, hormonais, nutricionais e imunológicas, o fungo pode se tornar patogênico,
transformando-se na forma filamentosa, na qual induz o aparecimento de lesões na cavidade oral,
sendo mais frequentes em crianças, idosos e pacientes imunodeprimidos (BARBEDO et al., 2010).

A candidíase bucal pode ser causada por diferentes espécies do gênero Candida. Uma das
características  desta  infecção  é  que  são  acidogênicas  e  heterofermentativas  na  presença  de
carboidratos (BARBEDO et al., 2010). E neste caso a aderência da levedura na mucosa bucal pode
ser facilitada pelo baixo pH, má higienização e baixo fluxo salivar (SIQUEIRA et al., 2014).

As características morfológicas distintivas das espécies de Candida são a forma da levedura
ovalada medindo em torno de 3 a 5 μm, que produzem brotamento ou blastoconídios, bem como
pseudo-hifas e hifas verdadeiras,  exceto a  C. glabrata,  pois não apresenta pseudo-hifas e hifas
verdadeiras (GOLDMAN et al., 2014).  A maioria das Candida sp. formam colônias brancas, lisas,
cremosas e convexas, porém algumas espécies podem sofrer alteração no fenótipo convencional
devido a alterações do ambiente (MURREY et al., 2006). E estas alterações no fenótipo implicam na
dificuldade  no  diagnóstico  convencional realizado  por  métodos  micológicos.  Além  do  mais  o
diagnóstico convencional é tardio, devido ao tempo necessário para realizar a cultura celular e a
necessidade de ter um profissional qualificado para realizar a identificação correta. 

Tratando-se do diagnóstico laboratorial de candidíase este processo precisa ser sensível e de
alta especificidade pois a remissão dos sintomas durante o tratamento depende da identificação da
espécie de Candida para a escolha do fármaco, dose e o tempo de tratamento  (KOEHLER et al.,
2016).

 Sendo assim, o diagnóstico molecular é capaz de diminuir o tempo para realizar o exame e
obtêm os resultados de forma qualitativa e quantitativa, identificando sendo capaz de identificar a
espécie  que  está  causando  a  candidemia,  o  que  torna  o  tratamento  eficaz.  Comparando  o
diagnóstico convencional ao molecular observam-se qualidades como a especificidade devido ao
uso da reação e cadeia da polimerase, menores chances de falsos positivos, identificação precisa da
espécie analisada além do tempo.  Sendo o diagnóstico micológico,  padrão-ouro,  tardio,  no qual
demora cerca de 48 à 72 horas de espera pelo o resultado, o que contrapõe o diagnóstico molecular,
pois cerca de 5 à 7 horas já é possível obter o resultado. 

Assim, este trabalho tem por objetivo estabelecer o limiar de sensibilidade para diagnóstico
molecular de candidíase bucal baseado em análise por marcador molecular. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Este  estudo  terá  caráter  experimental  com dados  analisados  de  maneira  quantitativa.  O
experimento será realizado com o apoio da clínica odontológica e laboratórios de microbiologia e
biologia molecular da UNICESUMAR.

Considerando  que  o  estudo  envolve  seres  humanos,  como  critério  de  inclusão  para
amostragem serão inclusos pacientes adultos com ou sem manifestações clínica de Candida, mas
que  concordem  voluntariamente  em  participar  da  pesquisa.  Será  entregue  ao  paciente  apto  a
participar da pesquisa o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento – TCLE, que deverá ser
assinado e entregue aos pesquisadores responsáveis. Portanto será excluso do estudo pacientes
que,  já  estão  fazendo  tratamento  de  candidíase,  e  aqueles  que  não  aceitaram  participar  da
pesquisa.
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As  amostras  biológicas  serão  coletadas  da  mucosa  bucal  de  pacientes  adultos  que
frequentam a clínica odontológica da UNICESUMAR. Para obtenção de amostras de Candida serão
utilizados 2 swabs estéreis e descartáveis para raspagem da mucosa bucal.  As amostras serão
armazenadas em soluções salina estéril em tubos plásticos que serão encaminhadas ao laboratório
de microbiologia e biologia molecular da UNICESUMAR para serem mantidas sobre refrigeração até
análise. Para a obtenção de amostras de DNA genômico será utilizado método de extração orgânica
com fenol-clorofórmio, com modificações, descrito por Crestani (2007).

 Os  produtos  da  extração  de  DNA serão  avaliados  quanta  pureza  e  integridade  e  para
quantificação utilizando a eletroforese em gel de agarose corados com brometo de etídeo junto a um
marcador de peso molecular de 1kb (Amresco® e LudwigBiotec®) segundo Kanbe et al. (2002) com
modificações. 

No teste de sensibilidade serão utilizadas dez amostras de material genético de C. albicans.
Será realizada uma série de dez diluições a partir de 100 ng até 0,1 fg de DNA. Para comparação da
eficiência  da  diluição  o  mesmo procedimento  será  realizado  com DNA do  bacteriófago  lambda
(Invitrogen®). 

Para a realização da amplificação dos marcadores moleculares que identificam C. albicans
será  utilizada a  metodologia  sugerida  por  Del  Negro  (8)  utilizando  o  Kit  PCR Cellco®.   Para  a
realização  do  primeiro  round serão  utilizados  os  primers  universais  que  amplificam  a  região
Espassador Transcrito Interno - ITS do DNAr que identificam o gênero Candida. Já o segundo round
será  do  tipo  espécie-específico  baseado  em  uma  sequência  que  identifica  Candida  albicans
depositada no GenBank, 

Tabela 1. Características do primers a serem utilizados para a identificação molecular de C. albicans.

Primer Sequencia Amplicon Anneling
ITS1/4 F: 5’-TCCGTAGGTGAACCTGCCGG-3’ Variável 47ºC

R: 5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’ 
CALB1/2 F: 5’-TTTATCAACTTGTCACACCAGA-3’ 272pb 55ºC

R: 5’ -ATCCCGCCTTACCACTACCG-3’ 
F= Forward, R= Reverse, CALB: C. albicans, pb: pares de bases.

Para visualização dos resultados da PCR será novamente utilizada a metodologia de Kanbe
et  al.  (2002).  O  layout  do  gel  será  preparado  utilizando  um  marcador  de  peso  molecular
(LudwigBiotec) de 100 bp. Em seguida serão aplicadas as amostras de estudo. As últimas canaletas
correrão  o  controle  positivo  composto  por  amostra  conhecida  de  C.  albicans e  como  controle
negativo água ultrapura.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que os resultados obtidos desse trabalho possam ser o estabelecimento de uma
técnica molecular no diagnóstico de Candidíase, no qual seja possível delimitar a sensibilidade do
teste, por meio da indicação da quantidade mínima necessária de material  genético para que o
exame possa acontecer com 100% de confiabilidade diagnóstica. 

REFERÊNCIAS

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



BARBEDO, Leonardo S; SGARBI, Diana B.G. Candidíase. Jornal Brasileiro de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, v.22, n1, p.22-38, 2010. 

CRESTANI, J. Isolamento e caracterização de leveduras de uma mamadeira e a sua correlação
com um caso clínico de criptococose. 128f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e 
Molecular) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2007. 

DEL NEGRO, Gilda Maria B. Identificação de cinco espécies de Candida pela reação em cadeia 
da polimerase (PCR) e por hemoculturas em pacientes pediátricos com risco de candidemia. 
2008. 95f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de São Paulo, São Paulo, 2008. 

GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I.; FREITAS, Angela; FESTA NETO, Cyro; CASTRO, Fábio 
Fernandes Morato. Cecil medicina: vol 2, 24. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,2014.

KANBE, T.; HORII, T.; ARISHIMA, T.; OZEKI, M.; KIKUCHI, A. PCR-based identification of 
pathogenic Candida species using primer mixes specific to Candida DNA topoisomerase II genes. 
Yeast, v. 29, 973-989, 2002.

KOEHLER Alessandra; DALLEMOLE Danieli R.; RIÇA Lucas B; CORBELLINI Valeriano A.; RIEGER
Alexandre. Identificação de três espécies de Candida por PCR em tempo real.  Revista Jovens 
Pesquisadores, Santa Cruz do Sul, v. 6, n. 1, p. 58-73, 2016. 

LUTZ Bruna S.; SILVA Gabriela K.; CORBELLINI Valeriano A; RENNER Jane D. P.; POSSUELO Lia
G.; VALIM Andréia R. M. Padronização das técnicas de PCR convencional e PCR em tempo real 
para diagnóstico de Candida albicans. Revista Jovens Pesquisadores, Santa Cruz do Sul, v. 3, n. 
1, p. 51-66, 2013.

MURRAY, Patrick R; ROSENTHAL, Ken S; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. 5ªed.Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2006.

OLIVEIRA, Márcia C.S. Fundamentos teóricos - práticos e protocolos de extração e de 
amplificação de DNA por meio de reação em cadeia da polimerase. São Carlos: Embrapa 
Pecuária Sudeste, 2007. 43p.

PEIXOTO, Juliana Vieira; ROCHA, Mayara Gomes. Candidíase – Uma revisão de literatura. 
Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, v.8, n.2, p.75-82, set./nov,2014.

ROBBINS, Stanley L; COTRAN, Ramzi S; KUMAR, Vinay. Patologia: Bases patológicas das 
doenças: vol.1,2, 8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

SIQUEIRA, Jonathan S S; SILVA, Arley J; FERREIRA, Maria F; AGOSTINI, Michelle; TORRES 
Sandra R. Candidíase oral em pacientes internados em UTI. Revista brasileira odontologia, Rio de
Janeiro, v.71, n.2, p.176-179, jul./dez.2014.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

