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RESUMO 

Criptococose é uma importante micose sistêmica que acomete principalmente pacientes 

imunocomprometidos e é classificada como a infecção fúngica com maior mortalidade entre 

indivíduos portadores de HIV. Cryptococcus neoformans é uma levedura capsulada e o 

principal agente etiológico da criptococose; encontra-se dispersa no meio ambiente na forma de 

basidiósporos, os quais são responsáveis pela infecção em humanos e animais. As principais 

manifestações clínicas estão associadas à infecção pulmonar e meningite. A terapia se dá 

basicamente com a administração de anfotericina B (AMB) na terapia de ataque associada ou 

não a 5-fluocitosina e como manutenção é indicado ao longo do tratamento o fluconazol (FCZ). 

Apesar de esta terapêutica ser eficiente, é constatado elevado número de casos de reincidência e 

desenvolvimento de resistência aos azóis, além de problemas de toxicidade. Diante desta 

problemática, este estudo propõe o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o 

tratamento da criptococose, visando duas abordagens distintas. A primeira, aplicando novo 

composto antifúngico e a segunda, o estudo de microRNAs (miRNAs) envolvidos na interação 

da levedura e células de glioblastoma humano (U87-MG), com a finalidade de usá-los como 

reguladores da infecção, sendo esta uma estratégia recentemente divulgada em uma variedade 

de doenças. Para tanto, inicialmente moléculas análogas de resveratrol foram avaliadas quanto a 

atividade antifúngica e o derivado orto,orto-HDZ (HDZ) mostrou forte atividade fungicida 

contra isolados de C. neoformans, com valores de concentração fungicida mínima (CFM) 

variando entre 0,97 a 7,81 µg/mL. A associação entre HDZ e FCZ mostrou sinergia com 

potencialização do efeito do FCZ em até 64 vezes para um isolado clínico resistente. Baixa 

toxicidade foi observada em ensaios in vitro e in vivo (Galleria mellonella e camundongos), 

apesar de mostrar alterações em embriões de Zebrafish. Além disso, este estudo mostrou a 

capacidade da associação HDZ + FCZ em inibir a interação da levedura e células hospedeiras 

(pneumócitos, macrófagos e glioblastoma) por citometria de fluxo e imunofluorescência. 

Ensaios in vivo (modelo murino) da atividade antifúngica de HDZ em combinação com FCZ 

mostrou que após 15 dias de tratamento houve redução significativa das unidades formadoras de 

colônias (UFC) no fígado, baço, cérebro, pulmões e lavado broncoalveolar, assim como o 

aumento da sobrevida dos animais em 198 dias e redução da morbidade, a qual foi avaliada por 

ensaio de comportamento (SHIRPA). Diante da segunda proposta deste trabalho, foram 

encontrados 10 miRNAs super-expressos na interação de C. neoformans e células U87-MG e 

foi observado que os miRNAs regulam principalmente vias de sinalização TGF-β, MAP quinase 

(MAPK) e interação receptor e matriz extracelular (MEC). Tais dados foram cruzados com 

transcritos que mostraram diferencialmente expressos na interação fungo-célula e as proteínas 

GTPase-3 e COP-1 foram selecionadas como importantes nesse processo. Tais proteínas estão 

associadas à via Rho-GTPase a qual é primordial para a ligação da levedura em células 

hospedeiras e mostrou aumento da expressão na infecção, assim como ligeira redução após o 

tratamento com HDZ. A indução da apoptose de células de glioblastoma por C. neoformans, foi 

observada através da técnica TUNEL e da expressão da proteína pró-apoptótica Bak e o 

tratamento com HDZ foi capaz de reverter esse processo. Nossos resultados indicam HDZ como 

uma interessante molécula para avançar nos estudos de desenvolvimento de um protótipo 

antifúngico contra C. neoformans e a inibição da expressão dos miRNAs durante a interação 

fungo-célula, pode ser interessante para controle da infecção fúngica, pois acreditamos que uma 

vez inibidos, podem reduzir a invasão da levedura em células hospedeiras, sendo então os  

miRNAs interessantes novos alvos terapêuticos e que o tratamento com HDZ são promissores 

para o desenvolvimento de um novo antifúngico. 
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ABSTRACT 

Cryptococcosis is an important systemic mycosis that mainly affects immunocompromised 

patients and is classified as the fungal infection with higher mortality among individuals with 

HIV. Cryptococcus neoformans is an encapsulated yeast and the main etiologic agent of 

cryptococcosis. This yeast is dispersed into the environment in the form of basidiospores, which 

are responsible for infection in humans and animals. The main clinical manifestations are 

associated with pulmonary infection and meningitis. The treatment is basically the 

administration of amphotericin B (AMB) as therapy consolidation with or without the use of 5-

flucytosine and, for the maintenance therapy, fluconazole (FCZ) is indicated. Although this 

therapy is effective, it is observed high number of cases of relapses, development of resistance 

to azoles and toxicity problems. In front of these problems, this study proposes the development 

of new therapies for the treatment of cryptococcosis, targeting two distinct approaches. The first 

aims a new antifungal compound and the second the study microRNAs (miRNAs) involved in 

the interaction between yeast and human glioblastoma cells (U87-MG), in order to use them as 

regulators of infection, since this is a recently disclosed strategy in a variety of diseases. For this 

purpose, initially, analogs of resveratrol molecule were evaluated for antifungal activity and the 

derived ortho,ortho-HDZ (HDZ) showed a strong fungicidal activity against isolates of C. 

neoformans with values of minimum fungicidal concentration (MFC) ranging between 0.97 to 

7.81 µg/mL. The association between HDZ and FCZ showed synergy with potentiation of the 

effect of FCZ in up to 64 times for a resistant clinical isolate to FCZ. Low toxicity was observed 

in in vitro and in vivo assays (Galleria mellonella and mice), despite showing changes in 

Zebrafish embryos. In vivo assay (murine model) of the antifungal activity of HDZ in 

combination with FCZ showed that after 15 days of treatment, a significant reduction in colony 

forming units (CFU) in the liver, spleen, brain, lungs and bronchoalveolar lavage was observed, 

as well as, increased survival of the animals in 198 days with the reduction of the morbidity, 

which was evaluated by behavioral assay (SHIRPA). Considering the second purpose of this 

study, 10 miRNAs were over-expressed during the interaction of C. neoformans and U87-MG 

cells and it was noted that these miRNAs regulate the signaling pathway of TGF-β, MAP kinase 

(MAPK) and the receptor and matrix extracellular components (MEC) interaction. These data 

was cross with transcripts that showed differentially expressed in fungus-cell interaction and the 

GTPase-3 and COP-1 protein were selected as important in this process. Such proteins are 

associated to Rho-GT pathway Rho-GTPase which is essential for the yeast adhesion into host 

cells and showed increased expression in infection, as well as a slight reduction after treatment 

with HDZ. Induction of apoptosis in glioblastoma cells by C. neoformans was observed by 

TUNEL technique and the expression of pro-apoptotic protein Bak and treatment with HDZ was 

able to reverse this process. Our results indicate HDZ as an interesting molecule to advance the 

development of studies of a prototype antifungal against C. neoformans and that the inhibition 

of expression of miRNAs during fungus-cell interaction, may be interesting to control fungal 

infection, because we believe that once inhibited, the yeast can reduce invasion of host cells, 

being the miRNAs interesting new therapeutic targets and the treatment with HDZ is promising 

for the development of a new antifungal drug. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Criptococose 

 

As infecções fúngicas invasivas (IFI) apresentam importância mundial e nos 

últimos anos se tem notado o crescente número de casos. Apesar de a terapia 

antifúngica apresentar eficiência, as taxas de mortalidade são altas. Entre os 

patógenos causadores das IFI, a levedura Cryptococcus neoformans se destaca em 

infecções em indivíduos imunocomprometidos (Tortorano et al., 2012; Perfect, 2013; 

Prates et al., 2013). O número de casos de criptococose aumentou exponencialmente 

nos últimos 30 anos, devido ao advento da Sindrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA), ao uso de terapia imunossupressora em pacientes transplantados e uso de 

agentes quimioterápicos (Mcclelland et al., 2013; El Fane et al., 2015).  

Dados recentes mostram que cerca de um milhão de casos de criptococose são 

relatados anualmente, resultando em 600.000 mortes por ano. Além disso, apresenta 

grande importância epidemiológica, principalmente em regiões com alta incidência de 

infecção por HIV (Stie e Fox, 2012b; Zhu et al., 2014). Cerca de 2 a 30 % dos 

pacientes com HIV são afetados pela criptococose, principalmente os pacientes com 

imunodeficiência acentuada com níveis de CD4 inferiores a 50 cels/mm
3
 (Kaouech et 

al., 2009; El Fane et al., 2015). 

Desta forma, a criptococose é classificada como uma importante micose 

sistêmica e oportunista, tendo como agente etiológico as leveduras encapsuladas 

pertencentes ao reino Fungi, ao filo Basidiomycota, à ordem Tremellales, classe dos 

Tremellomycetes, família Tremellaceae, gênero Filobasidiella (Cryptococcus) e 

difere-se em mais de 40 espécies, sendo que, duas espécies são consideradas de maior 

importância epidemiológica e patogênica em humanos; são elas: Cryptococcus 

neoformans e Cryptococcus gattii (Kwon-Chung et al., 2014; Kurtzman, Fell e 

Boekhout, 2011). A principal diferença entre estas duas espécies, associada à 

patogenicidade, é a capacidade de C. gattii infectar indivíduos imunocompetentes, 

enquanto C. neoformans acomete, principalmente, pacientes imunocomprometidos. 

No entanto, há relato de casos de isolamento de C. gattii em pacientes 
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imunocomprometidos, assim como da infecção por C. neoformans em pacientes 

imunocompetentes (May et al., 2015; Smith et al., 2015). 

Uma importante característica desta levedura é a presença de uma cápsula 

polissacarídica envolvendo as células. Esta cápsula apresenta funções associadas à 

virulência, resistência e diferenciação das espécies em sorotipos devido à presença de 

distintos antígenos. A classificação sorotípica divide a espécie C. neoformans em 

sorotipo A (C. neoformans var. grubii), sorotipo D (C. neoformans var. neoformans) e 

ainda um híbrido AD e a espécie C. gattii encontra-se dividida em sorotipos B e C 

(O'meara e Alspaugh, 2012). 

Além da divisão sorotípica, as espécies patogênicas apresentam diferentes 

tipos moleculares. C. neoformans é classificado como AFLP1/VNI e AFLP1A/VNII 

(correspondente ao sorotipo A), AFLP3/VNIII (correspondente ao híbrido) e 

AFLP2/VNIV (correspondente ao sorotipo D). Enquanto que C. gattii compreende os 

tipos moleculares AFLP1/VGI, AFLP6/VGII, AFLP5/VGIII e 

AFLP7/AFLP10/VGIV (correspondente ao sorotipo B) (Escandón et al., 2012; 

Espinel-Ingroff et al., 2012). A diferença entre os tipos moleculares pode estar 

associada às diferenças de sensibilidade das cepas aos antifúngicos (Espinel-Ingroff et 

al., 2012).  

 

1.2. Epidemiologia  

 

A criptococose apresenta distribuição universal e heterogênea de característica 

cosmopolita, sendo que há diferenças na distribuição geográfica e ecológica entre as 

duas principais espécies. As leveduras são comumente encontradas em nichos no 

ambiente urbano, porém tais nichos ecológicos são distintos para as espécies. C. 

neoformans é encontrado em fezes secas de pássaros, como pombos urbanos, aves 

domésticas, além de fezes de mamíferos como morcegos (Mak et al., 2010; El Fane et 

al., 2015), enquanto que o principal sítio de isolamento do C. gattii é oco de árvores 

em decomposição, principalmente árvores de Eucalyptus spp. Alguns estudos 

mostram o isolamento de Cryptococcus spp. em outros nichos, como poeira, solos, 

vegetais, frutos e madeiras em decomposição (Jesus et al., 2012; Leite et al., 2012; 
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May et al., 2015). O fato das leveduras estarem presentes no ambiente cotidiano torna 

grande a preocupação com a busca de medidas preventivas para criptococose. 

A espécie C. neoformans sorotipo D, apresenta distribuição global com maior 

prevalência em regiões de clima temperado e frio (Nishikawa et al., 2003; Gullo et 

al., 2013; May et al., 2015). Até recentemente, entendia-se que C. gattii se encontrava 

restrito a regiões de clima tropical e subtropical, no entanto, um surto iniciado na 

cidade de Vancouver no Canadá e em regiões próximas aos EUA, indicou a 

capacidade adaptativa de C. gattii VGI e VGII em clima temperado (Kidd et al., 

2004; Byrnes et al., 2010). Dados emergentes mostram que há maior prevalência de 

criptococose em regiões com alta incidência de HIV (El Fane et al., 2015), porém a 

infecção por C. neoformans não é restrita a regiões de alta incidência, como mostra a 

ilustração de May e colaboradores (2016) que representa a distribuição mundial dos 

casos de criptococose (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Mapa de distribuição epidemiológica de casos de criptococose no mundo. 

(Ilustração adaptada de May et al., 2015). 
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No Brasil, embora ainda seja necessário mais estudos epidemiológicos para 

definir a distribuição das espécies e tipos moleculares pelas regiões do país, sabe-se 

que há predominância de C. neoformans VNI nas regiões sul, sudeste e centro-oeste e 

de C. gattii VGII na região norte e nordeste (Matsumoto et al., 2007; Santos et al., 

2008). Em Cuiabá, Mato Grosso, estudo de Favalessa e colaboradores (2014) mostrou 

a prevalência de C. neoformans VNI no grupo de pacientes positivos para HIV e da 

espécie C. gattii VGI em pacientes imunocompetentes (Favalessa et al., 2014). 

 

1.3. Manifestações Clínicas 

 

A infecção se dá por meio da inalação de partículas infectantes (basidiosporos) 

ou por leveduras dessecadas presentes no meio ambiente, as quais, depois de inaladas, 

colonizam o tecido alveolar (Stie e Fox, 2012a). Nos tecidos pulmonares, 

especificamente no interior de macrófagos alveolares, as leveduras podem permanecer 

em estágio de latência ou se multiplicarem e manifestarem causando sinais e sintomas 

bem variáveis, que vão desde a condição assintomática até um quadro de pneumonia 

grave e/ou insuficiência respiratória (Brizendine et al., 2011). No entanto, pacientes 

com deficiência imunológica, não combatem a levedura, permitindo com que ocorra 

facilmente a difusão da mesma por via hematogênica, colonizando vários órgãos, 

sendo seu principal sítio de infecção, o sistema nervoso central (SNC) (Stie e Fox, 

2012a).  

A infecção do SNC é a principal manifestação clínica da criptococose e na 

ausência de tratamento específico sempre apresenta como desfecho a fatalidade. A 

presença do micro-organismo no SNC é responsável por quadros de meningite, 

encefalite e meningoencefalite. Os principais sintomas associados à criptococose são: 

forte dor de cabeça, febre, problemas visuais e alterações do estado mental (Liu et al., 

2013). Outros sintomas mais graves podem ocorrer como paralisia do nervo craniano, 

papiledema e redução dos níveis de consciência. Cerca de 70 a 90% dos pacientes 

HIV positivos e com infecção por Cryptococcus spp., apresentam sinais e sintomas de 

meningite subaguda ou meningoencefalite, apresentando altas taxas de mortalidade 

(Loyse et al., 2013; Pool et al., 2013).  
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Apesar da infecção por HIV ser um dos principais fatores de risco para co-

infecção por Cryptococcus, a terapia prolongada com corticosteróides e o transplante 

de órgãos sólidos também são citados como importantes fatores predisponentes (Zhu 

et al., 2014). 

O mecanismo pelo qual a levedura atinge o SNC tem sido explicado por 

diferentes hipóteses. A primeira hipótese é conhecida como “cavalo de tróia”, em que 

a levedura é capaz de transitar entre os tecidos alojado no interior de fagócitos do 

hospedeiro a protegendo do ataque das células do sistema imunológico (Luberto et al., 

2003).  

Uma segunda hipótese sugere que a levedura atinge o SNC através de uma 

transferência lateral, em que os fagócitos infectados transferem a levedura para o 

interior das células endoteliais dos capilares presentes na barreira hemoencefálica 

(BHE) (Ma e May, 2009). Considerado patógeno intracelular facultativo, o 

Cryptococcus spp., ao parasitar macrófagos, atinge a BHE, e invade o SNC através 

das células cerebrais microvasculares. Outro mecanismo é a transmigração mediada 

por um componente da cápsula polissacarídica, o ácido hialurônico (HA), o qual 

apresenta uma ação proteolítica entre as junções endoteliais permitindo a passagem 

das leveduras na BHE (Stie e Fox, 2012a).  

A terceira hipótese consiste na capacidade das leveduras ultrapassar as células 

endoteliais e atingir o tecido cerebral, sem auxílio de fagócitos (Ma e May, 2009). Liu 

e colaboradores (2013) relataram a importância do inositol, presente no SNC de 

mamíferos, no mecanismo de migração do C. neoformans pela BHE, uma vez que o 

inositol está presente em grande quantidade nas células da glia. O inositol, além de 

estar presente na regulação da sinalização intracelular em eucariotos, apresenta 

importante papel na patogênese do C. neoformans, uma vez que o micro-organismo 

usa o inositol como única fonte de carbono para a sobrevivência em meios adversos. 

Genes ITRs atuam na levedura como um transportador de inositol para o interior da 

célula sendo, portanto, importante no processo de infecção e invasão da BHE. Tem 

sido ainda relatado que as concentrações de inositol na célula estão relacionadas à 

produção de HA (Liu et al., 2013). 

A hipótese do neurotropismo é apoiada pela capacidade da sobrevivência da 

levedura no interior de fagócitos, evasão ao sistema imune do hospedeiro, pela grande 
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quantidade de catecolaminas presente no SNC e pelas altas concentrações de inositol. 

As catecolaminas servem como substrato para a enzima fenoloxidase da levedura, 

sendo convertidas em melanina. Esta última protege a levedura da atividade oxidante 

do SNC favorecendo sua sobrevivência (Mitchell e Perfect, 1995; Liu et al., 2013). 

Além disso, a presença de melanina está associada ao efeito anti-fagocítico e também 

pode promover o desenvolvimento de resistência da levedura a alguns agentes 

antimicrobianos como, por exemplo, anfotericina B e caspofungina (Nosanchuk e 

Casadevall, 2003; Bryan et al., 2010; Gullo et al., 2013). 

 

1.4. Imunologia na Criptococose 

 

A resposta imunológica do hospedeiro à infecção por Cryptococcus, inicia-se 

com a migração de células dendríticas (CD) e macrófagos alveolares. Pacientes com 

positividade para HIV apresentam alterações nos macrófagos alveolares que reduzem 

o reconhecimento da levedura. Isso ocorre devido à presença de uma proteína 

presente no envelope nuclear do HIV (Gp120) (El Fane et al., 2015). A principal 

defesa imunológica do hospedeiro contra C. neoformans são os macrófagos alveolares 

e linfócitos Th1. Desta forma, a resposta imunológica em indivíduos saudáveis é 

capaz de combater efetivamente a levedura pela ativação da resposta imunológica 

pró-inflamatória de células T (El Fane et al., 2015).  

Cryptococcus spp. apresenta-se inerte ao ataque de citocinas pró-inflamatórias, 

o que gera mascaramento imunológico da levedura. Na infecção, em um primeiro 

momento, há aumento da liberação dos polissacarídeos capsulares como 

glucuronoxilomanana (GXM) e galactoxilomanana (GalXM), o que reduz diretamente 

a inflamação por meio da supressão da via celular de fator pró-inflamatório (NF-kB) e 

redução dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF). Ainda há o bloqueio da 

maturação de CD pela levedura, reduzindo a capacidade de apresentação da mesma 

como antígeno, por inibição de interleucinas (IL-12 e IL-23) (May et al., 2015) 

Além dos polissacarídeos capsulares, Cryptococcus spp. possui outros fatores 

de virulência, como as enzimas urease e fenoloxidase, que reforçam o escape ao 

ataque do sistema imune, por favorecerem a sobrevivência da levedura no interior de 
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macrófagos (May et al., 2015). Além do mais, durante a infecção, Cryptococcus spp. 

pode alterar a morfologia pelo aumento de suas células, formando as chamadas 

células gigantes e ainda pode secretar moléculas microbianas com padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs), as quais podem ser componentes da 

parede celular ou da cápsula (May et al., 2015). As células gigantes reduzem o 

reconhecimento da levedura pelo sistema imunológico, por meio de indução da 

resposta de Th2, a qual não é capaz de controlar a infecção (Zaragoza e Nielsen, 

2013). Já as moléculas PAMPs, podem induzir resposta Th1 e Th2 (May et al., 2015).  

As PAMPs podem alterar a ativação das CD, impedindo que essas células 

façam o reconhecimento da levedura como antígeno e também a ativação de células T 

(Eastman et al., 2015; Huston et al., 2016). A ativação das CD, seguida de indução de 

células T, faz com que ocorra a liberação de citocinas que ativam a resposta Th1, 

secreção de interleucinas IL-12 e IL-23, pelas células T CD4. As células Th1 

produzem citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ), as quais atuam no controle da infecção 

fúngica. No entanto, há também a possibilidade das moléculas PAMPs ativar as CD, 

induzindo a sinalização pelo complexo principal de histocompatibilidade de classe II 

(MHCII) ou do NF-kB, responsáveis pela ativação da resposta Th2. A reposta Th2 é 

mediada pela produção de citocinas como IL-4 e IL-33, com a função anti-

inflamatória, o que altera a ativação dos macrófagos por via clássica e a capacidade 

dos mesmos em mediar a resolução da infecção fúngica. 
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Figura 2: Ilustração do processo de resposta imunológica do hospedeiro à infecção 

por Cryptococcus neoformans. Os componentes capsulares das leveduras (β-glucana 

(β-glucan), quitina (chitin) e GXM) ativam células dentríticas (CD ou DC) a 

liberarem interleucinas que ativam células T CD4, realizando a ativação de resposta 

imune-celular Th1 e Th2, sendo que a resposta Th1 é responsável pelo combate à 

levedura (Ilustração de May et al., 2015). 

 

1.5. Fatores de Virulência  

 

Cryptococcus neoformans é um patógeno intracelular facultativo e sua alta 

capacidade de infecção está associada aos diversos fatores de virulência, como a 

secreção de enzimas extracelulares (fenoloxidase, urease e fosfolipases), produção de 

melanina, a capacidade de formação de biofilme, sobrevivência à 37 ºC e a presença 

de cápsula polissacarídica (Almeida et al., 2015).  

A cápsula polissacarídica, além ser importante para a caracterização do 

Cryptococcus spp., é responsável pela capacidade invasiva e patogênica da levedura, 

conferindo resistência ao fungo no ambiente e no hospedeiro, sendo desta forma, 

considerada o principal fator de virulência do C. neoformans (Feldmesser et al., 2000; 

Grechi et al., 2011; Hull, 2011; Rodrigues et al., 2012; Gullo et al., 2013). A 

composição da cápsula polissacarídica, se dá por polissacarídeos sintetizados no 
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interior da levedura. Tais moléculas iniciam a formação da cápsula, através do seu 

transporte para a parede celular, onde se dá a formação de rede complexa de  

manoproteínas (MP), GXM e GalXM, sendo GXM o componente majoritário 

presente na cápsula polissacarídica (O'meara e Alspaugh, 2012). 

Diversos estudos mostram que a cápsula polissacarídica é importante para o 

estabelecimento da infecção, uma vez que leveduras acapsulares são avirulentas. No 

organismo hospedeiro, a cápsula é capaz de reduzir as respostas imunitárias por meio 

de redução na liberação de citocinas inflamatórias, inibir a fagocitose, impedir a 

apresentação da levedura como antígeno e ainda proteger a levedura contra a ação de 

radicais livres (O'meara e Alspaugh, 2012; Almeida et al., 2015). Em quadros mais 

avançados da infecção, a cápsula polissacarídica atua como indutor de edema cerebral 

e hipertensão cerebral (El Fane et al., 2015). 

 Recentemente, Huston e colaboradores (2016) mostraram o potencial da 

cápsula polissacarídica em inibir a maturação de células dendríticas e a apresentação 

de C. gattii como antígeno às células dendríticas do hospedeiro saudável. Mais uma 

vez o papel da cápsula mostrou-se importante na virulência da levedura, pelo fato de 

bloquear a maturação dos monócitos derivados de células dendríticas (Huston et al., 

2016). 

A melanina sintetizada pelo C. neoformans, também é considerada um fator de 

virulência, por proteger a levedura de danos oxidativos e alterações de temperatura. A 

síntese da melanina se dá por meio da enzima lacase utilizando diferentes fenóis como 

substrato, entre eles L-dopa. A capacidade que a melanina tem de absorver radicais 

livres contribui para a redução da sensibilidade da levedura aos antifúngicos 

pertencentes à classe das equinocandinas (Wang e Casadevall, 1994; Almeida et al., 

2015). 

Enzimas extracelulares também são consideradas importantes fatores de 

virulência; entre elas a urease, que permite com que C. neoformans sobreviva em 

ambientes inóspidos tanto ambientais, como por exemplo, nas fezes de aves, quanto 

no hospedeiro. Para a sobrevivência da levedura em excrementos de pombos, a 

enzima urease auxilia na metabolização de creatinina, xantinas e ácido úrico e 

hidroliza a ureia. No hospedeiro a urease atua como um atrativo para a migração das 

leveduras para o tecido cerebral (Shi et al., 2010; Almeida et al., 2015).  
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As fosfolipases também atuam como fatores de virulência. Diferentes tipos de 

fosfolipases estão presentes em C. neoformans (fosfolipase B, fosfolipase C, 

acetiltransferases), porém apresentam ações semelhantes. Sua atuação consiste em 

degradar fosfolipídeos presentes na membrana celular, apresentando fundamental 

importância no processo de adesão das células hospedeiras (Ganendren et al., 2006). 

Além disso, as fosfolipases têm contribuição na manutenção da integridade da parede 

celular e fornecimento de nutrientes durante o processo de infecção (Almeida et al., 

2015). Recentemente, foi relatado que a expressão de fosfolipase é importante na 

regulação das interações para o estabelecimento da sobrevivência intracelular de C. 

neoformans em macrófago e ainda é capaz de ativar a via de sinalização celular Rho-

GTPase, mais especificamente a proteína Rac1. Esta via é importante para o processo 

de transmigração da levedura pelo endotélio vascular cerebral (Maruvada et al., 2012; 

Liu e Xue, 2014; Evans et al., 2015).   

Proteases também são enzimas extracelulares que contribuem para a invasão e 

colonização das leveduras nos tecidos hospedeiros, e atuam no processo de ligação de 

C. neoformans em células da BHE, assim como na invasão da levedura no SNC (Vu 

et al., 2014). 

 

1.6. Tratamento  

 

O crescente número de casos de criptococose está associado não só à alta 

exposição de indivíduos imunodeprimidos às fontes de contaminação, mas também 

pela precariedade do diagnóstico e prognóstico da doença. Em muitos países a 

criptococose ainda não se insere entre as doenças de notificação obrigatória e não 

apresenta diagnóstico adequado, visto que, muitas vezes a sintomatologia é 

confundida com outras infecções, como por exemplo, meningite bacteriana e outras 

infecções pulmonares. A ausência de tratamento gera mortalidade de 100% em 

pacientes com meningite criptocócica em um curto período de tempo (Tseng et al., 

2015). 

O tratamento da criptococose inicia-se com uma terapia de ataque, por um 

período de duas a quatro semanas. Esta terapia, também conhecida como “padrão 
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ouro”, é composta pela associação de anfotericina B (AMB) (0,7 - 1,0 mg/Kg/dia) e 

5-fluocitosina (100 mg/Kg/dia). Entretanto, no Brasil, não há comercialização da 

fluocitosina (Perfect et al., 2010; Gullo et al., 2013; Loyse et al., 2013; Tseng et al., 

2015). AMB é um fármaco antifúngico pertencente à classe dos polienos, 

apresentando atividade fungicida ou fungistática dependente da concentração usada. 

O mecanismo de ação da AMB consiste na ligação da molécula ao componente 

lipídico (ergosterol) da membrana celular fúngica, causando abertura de poros e 

consequentemente um desequilíbrio iônico e morte celular. Além disso, a AMB induz 

o acúmulo de espécies reativas de oxigênio (ROS), o que também causa um efeito 

deletério nas células fúngicas. Apesar de a AMB ligar-se com maior avidez em 

membranas fúngicas que em mamíferos, há grande semelhança entre o ergosterol da 

membrana fúngica e o colesterol da membrana de mamíferos o que causa graves 

quadros de hepatotoxicidade e nefrotoxicidade quando administrado por longo 

período (Sangalli-Leite et al., 2011; Rang et al., 2012; Mesa-Arango et al., 2014). 

Após o tratamento de ataque, a terapia segue com a administração de fármacos 

da classe dos azóis, sendo o uso do fluconazol (FCZ) (400- 800 mg/Kg/dia) o fármaco 

de escolha, por um período de oito semanas. Em seguida, inicia-se a terapia de 

manutenção com FCZ em doses menores (200 – 400 mg/Kg/dia) por seis a doze 

meses (Perfect et al., 2010; Gullo et al., 2013; Loyse et al., 2013; Tseng et al., 2015). 

Em casos de tratamento de infecção pulmonar, é comum a substituição do FCZ por 

itraconazol, porém este azol não é indicado para tratamento de infecções do SNC, 

uma vez que não apresenta capacidade de penetração na BHE, devido à sua 

polaridade. A alternativa de substituição para o fluconazol, em casos de meningite, é a 

administração de voriconazol, que apresenta eficiência no combate a proliferação 

fúngica e atinge o nível terapêutico adequado no líquido cefalorraquidiano (Perfect et 

al., 2010; Gullo et al., 2013). O mecanismo de ação dos azóis consiste na inibição da 

enzima do citocromo P450, a lanosterol 14-α desmetilase. Esta enzima é responsável 

pela conversão de lanosterol em ergosterol na membrana fúngica e uma vez inibida, 

torna-se comprometida a biossíntese de ergosterol o que compromete o crescimento 

fúngico (Gullo et al., 2013). 

Apesar de o tratamento apresentar entre 50 e 80% de eficiência, as 

preocupações em relação ao uso prolongado de fármacos antifúngicos é grande, 



12 
 

devido a alta toxicidade e ao desenvolvimento de resistência fúngica (Bratton et al., 

2013; Loyse et al., 2013; Tseng et al., 2013). 

 

1.7. Resistência Fúngica 

 

O desenvolvimento da resistência de Cryptococcus spp. às classes de 

antifúngicos, tem sido relatada nos últimos anos. São raros os isolados clínicos 

resistentes à AMB, porém, há relatos de resistência decorrente de mutações no gene 

ERG11, levando alterações estruturais na enzima lanosterol 14-α desmetilase e 

alteração na síntese de ergosterol. Diante disso, a resistência da AMB está associada 

ao aumento ou redução no ergosterol da célula fúngica. As modificações fenotípicas 

decorrentes da baixa exposição de C. neoformans à AMB por um curto período de 

tempo, podem causar alterações no metabolismo lipídico reduzindo o conteúdo de 

ergosterol na membrana (May et al., 2015). 

Resistência à 5-fluocitosina pode ocorrer, principalmente em monoterapia; por 

meio de mutações pontuais em via intracelulares. A resistência à classe dos azóis é a 

mais comum relatada em casos clínicos. O uso indiscriminado de azóis e a falta de 

adesão dos pacientes ao tratamento correto tem promovido o aumento dos isolados 

clínicos resistentes.  

Entre os mecanismos de resistência antifúngica do C. neoformans está a 

resistência associada a alterações na enzima lanosterol 14α desmetilase, alvo para essa 

classe de antifúngicos. As alterações podem ocorrer devido a mutações ou super-

expressão do gene codificante (ERG11) ou ainda, podem estar associadas   super-

e pressão de  enes transportadores, levando   redução do ac mulo intracelular do 

fármaco nas células f n icas. Esses genes que codificam proteínas transportadoras 

estão associados ao eflu o de fármacos, e temos como e emplo as prote nas 

transportadoras da fam lia AB  (ATP-Binding Cassette) (genes MRD1 e AFR1) 

(Sanglard et al., 1995; Niimi et al., 2006; Morschhäuser, 2010; Shapiro et al., 2011) e 

as transportadoras MSF (Major Superfamily Facilitator) (genes CDR1 e CDR2) 

(Sanglard et al., 2009).  
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Os isolados de Cryptococcus spp. apresentam um diferente padrão de resposta 

celular aos azóis, denominado heteroresist ncia. Testes in vitro, mostram que esse 

mecanismo de resist ncia é caracterizado pelo sur imento de subpopulações 

resistentes aos azóis, a partir de uma cepa sens vel que se adaptou   concentrações 

superiores     M ( oncentrações  nibitória M nima) do fármaco. Esses isolados são 

ainda capazes de reverterem a resist ncia após serem cultivadas em meios livres do 

fármaco (Sionov et al., 2009).  essa forma, esse mecanismo de adaptação pode 

contribuir para falhas terap uticas em pacientes em terapia com azóis (Mondon et al., 

1999).  

 

1.8. Hidrazonas Análogas de Resveratrol  

 

 Face a problemática associada ao tratamento, a busca de novos fármacos 

contra criptococose torna-se urgente. Assim, este trabalho se propõe a avaliar novas 

moléculas derivadas do resveratrol que possam se constituir novos recursos 

terapêuticos anti-Cryptococcus.  

 O resveratrol (3,5,4’ trihidro i-trans-estibeno) é um estilbenóide produzido por 

diversas frutas, a exemplo de  uvas, blueberries, amendoins e raspberries. A presença 

dessa fitoalexina tem sido associada a resposta dessas frutas a presença de agentes 

patogênicos como fungos e bactérias (Adrian et al., 2012; Chalal et al., 2014). 

Os primeiros relatos do uso do resveratrol como um agente terapêutico, foi na 

medicina chinesa e japonesa, onde esta molécula era utilizada na forma de chá para 

tratamento de hipertensão, alergias, infecções e problemas inflamatórios (Lee e Lee, 

2015). Atualmente, diversos outros efeitos são relatados incluindo: antioxidante 

(Suwalsky et al., 2015), anti-tumoral (Kulkarni et al., 2014), antimicrobiano (Jung et 

al., 2005; Lechner et al., 2008; Ferreira et al., 2014), anti-inflamatório (Koeberle e 

Werz, 2014), neuroprotetor (Rege et al., 2014), anti-arterioesclerótico e cardioprotetor 

(Sun et al., 2014).  

 Alguns trabalhos mostram a atividade antifúngica do resveratrol contra 

espécies patogênicas de Candida (Houillé et al., 2014; Lee e Lee, 2015) e fungos 

fitopatogênicos como Botrytis cinerea (Adrian e Jeandet, 2012) e Plasmopora vitícola 
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(Chalal et al., 2014). Além disso, o resveratrol foi caracterizado como inibidor de 

bomba de efluxo em Arcobacter sp. (Ferreira et al., 2014) e Mycobacterium 

smegnatis (Lechner et al., 2008).  

No planejamento estrutural dos análogos do resveratrol foi utilizada a 

estratégia de modificação molecular em que a dupla ligação foi substituída pela 

subunidade N-acil-hidrazona (Figura 3). Essa subunidade tem sido identificada como 

um grupamento químico privilegiado, estando presente em diversos compostos com 

atividades antimicrobiana, anti-tuberculose, anticonvulsivantes, analgésica e anti-

inflamatória, antiagregante plaquetária e anti-tumoral. 

Além disso, no planejamento das moléculas explorou-se o efeito da 

substituição da função hidroxila entre os diferentes regioisômeros: orto, meta e para 

subtituídos (Figura 4). O objetivo foi identificar e estudar a contribuição da posição 

da hidroxila no efeito antifúngico desejado.  

 Estudos de Lechner e colaboradores (2008) demonstraram que o resveratrol 

também pode atuar como fraco inibidor de bomba de efluxo em modelo de acúmulo 

de brometo de etídio usando Mycobacterium smegmatis. Interessantemente, a 

capacidade de determinados produtos naturais de atuarem como inibidores de bombas 

de efluxo tem sido descrita na literatura (Paulo et al., 2011; Ferreira et al., 2014). 

Baseado no fraco efeito inibidor de bomba de efluxo descrito para o resveratrol, 

objetivou-se neste trabalho otimizar essa atividade e estudar o efeito dessas 

modificações moleculares na capacidade de interferir no funcionamento das bombas 

de efluxo em leveduras. Assim, os novos análogos de resveratrol contendo a 

subunidade N-acil-hidrazona foram planejados a fim de possuir atividade sinérgica 

dual: antifúngica e inibitória da bomba de efluxo. 
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Figura 3: Estrutura química do resveratrol e da modificação química pela 

substituição da dupla ligação por um grupamento N-acil-hidrazona. 

 

 

Figura 4: Análogos do resveratrol com modificações estruturais associadas ao 

posicionamento das hidroxilas no anel aromático. 
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1.9. microRNA 

 

Os microRNAs (miRNAs) se constituem uma recente alternativa na busca de 

novos alvos terapêuticos, no diagnóstico, prognóstico e no monitoramento da terapia 

de várias doenças (Madhavan et al., 2013).  

Os miRNAs são pequenas moléculas de RNA não codificantes (ncRNAs) que 

afetam a estabilidade dos RNAs mensageiros (mRNAs) (Leuenberger et al., 2013). 

Apresentam-se em cadeia simples com 21 a 23 nucleotideos e seus genes são 

evolutivamente conservados, podendo estar localizados em íntrons ou éxons de genes 

codificadores de proteínas ou em regiões intergênicas. A biogênese dessas pequenas 

moléculas têm origem no núcleo celular chegando ao citoplasma onde irá reconhecer 

os mRNAs e realizar a função de inibição dos processos pós-transcricionais (Figura 

5) (Costa et al., 2012).  

No núcleo, os microRNAs primários (pri-miRNAs) exibem estrutura 

complexa, com haste dupla fita e são processados por um complexo formado por 

Ribonuclease III, denominada Drosha e seu cofator DGCR8, originando estruturas 

com aproximadamente 70 nucleotídeos, chamados de precursores de microRNA (pre-

miRNA). Os pre-miRNA são transportados ativamente, do núcleo para o citoplasma 

das células por meio de proteínas Exportin5. No citoplasma, os pre-miRNAs são 

clivados pelo complexo enzimático Dicer/TRB7, formando estruturas com 

aproximadamente 22 nucleotídeos, os miRNAs maduros com dupla fita. As duplas 

fitas são então separadas e uma delas associada às proteínas da família Argonautas 

formando o complexo RISC. As proteínas Argonautas estão envolvidas no processo 

de maturação do miRNA, fazendo com que ele se ligue especificamente no mRNA, 

para que então inicie a ação de inibição dos processos trancricionais dos mRNA 

(Figura 5) (Costa et al., 2012; Turchinovich et al., 2012).  

Essa atividade regulatória que miRNAs apresentam, é um processo complexo, 

pois um único mRNA transcrito pode ser alvo de vários miRNAs, assim como um 

único miRNA pode regular diversos alvos de mRNA (Costa et al., 2012). Desta 

forma, o estudo da regulação na expressão de miRNA presentes na infecção de células 

humanas com C.neoformans, pode constituir-se como uma interessante alternativa 

terapêutica. 
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Assim, neste trabalho também se propõe estudar e identificar miRNAs 

envolvidos na transcrição de diferentes fatores de virulência de C. neoformans nos 

processos de infecção, visando principalmente o estudo de miRNAs envolvidos na 

infecções do SNC. Pretende-se com este estudo, expandir o conhecimento sobre ação 

dos miRNAs como "efetores de RNAs" dentro do hospedeiro eucariótico, 

representando um biomarcador para o diagnóstico e prognóstico da infecção fúngica, 

assim como nova alterativa eficiente e segura para o tratamento da neurocriptococose.  
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Figura 5: Biossíntese dos microRNAs e formas de circulação em fluídos biológicos. 

No núcleo celular são formados os microRNAs primários (pri-miRNA), os quais são 

RNAs dupla fita que são reconhecidos pela enzima Drosha e seu co-fator DOCR8, 

formando o pré-microRNA (pre-miRNA) e são exportados para o citoplasma por 

meio da proteína Exportin 5. No citoplasma, a enzima Dicer e seu co-fator TRB7, 

reconhecem o loop da dupla fota do pré-miRNA, clivando-o e resultando em duas 

pequenas fitas de miRNAs. As proteínas argonautras (AGO) selecionam a fita de 

miRNA complementar ao RNA mensageiro (mRNA), formando o complexo RISC ou 

miRNA maduro, o qual apresenta a função de regulação gênica. Os miRNAs são 

exportados para fluídos biológicos e permanecem estáveis em diferentes formas: em 

corpos apoptóticos, vesículas, lipossomas ou livres (Ilustração de Turchinovich et al., 

2012). 
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1.10. Animais Alternativos 

 

Nos últimos anos as questões éticas relacionadas ao uso dos animais em 

pesquisa tem sido intensivamente discutida e justificada face ao princípio dos 3R 

(“Reduction”, “Refinement”, “Replacement”) como forma de responder  s questões 

éticas e de bem estar dos animais, sem perder informações importantes para o 

desenvolvimento de um novo fármaco.  

Ór ãos internacionais de validação como OE   (“Or anization for Economic 

for Co-operation and  evelopment”) e E VAM (“Europe  enter for the Validation 

of Alternative Methods”) t m publicado meios alternativos para ensaios de toxicidade 

aguda e letal de compostos desconhecidos. Entre esses métodos estão a cultura de 

células, engenharia de tecidos e modelos animais alternativos como Galleria 

mellonella, Zebrafish (Danio rerio), Caenorhabditis elegans, Drosophila 

melanogaster.  

Atualmente, o uso do método alternativo tem sido aplicado para avaliação 

inicial de toxicidade de novos compostos, porém não substitui completamente os 

ensaios com mamíferos, pelo fato das questões farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

(Lantz-McPeak et al., 2015). Assim, neste trabalho, para a avaliação da toxicidade do 

análogo de resveratrol, foram utilizados os modelos de animais alternativos Zebrafish 

e Galleria mellonella. 

 

1.10.1. Zebrafish (Danio rerio) 

 

O zebrafish (Danio rerio), conhecido popularmente como “Paulistinha”, é um 

peixe nativo da Índia, uma espécie de peixe vertebrado pertencente à família 

Crypinidae, ordem Cypriniformes. Peixes machos e fêmeas são facilmente 

diferenciáveis, atingem rapidamente a maturidade sexual e as fêmeas chegam a 

colocar cerca de 200 a 300 ovos por dia. Este modelo tem sido muito bem aplicado e 

aceito em estudos biológicos e moleculares vinculados à toxicidade para descoberta 

de novos fármacos pelo fato de ser um modelo vertebrado, apresentar similaridade 
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genética com mamíferos e ainda ser capaz de promover a transferência embrionária de 

mãe para filho (Hill et al., 2005; Macrae e Peterson, 2015).  

Os peixes apresentam alta taxa de fecundação e podem ser utilizados, para 

pesquisa, em diferentes fases do desenvolvimento embrionário. Nos primeiros dias 

pós-fertilização abrangem as fases embrionária e larval, é facilmente avaliado 

alterações morfológicas, incluindo má-formação de órgãos, devido a transparência 

dos embriões (Hill et al., 2005).  

A larva também apresenta transparência sendo possível visualizar morfologia 

interna sob microscopia. Os embriões são capazes ainda de sobreviver por diversos 

dias em poço de placa de microdiluição, reduzindo o uso de materiais e reagentes e 

tornando o ensaio de toxicidade, um método rápido, prático e barato, porém, ainda 

com problemas de reprodutibilidade (Lantz-Mcpeak et al., 2015). 

 

1.10.2. Galleria mellonella 

 

Galleria mellonella é um inseto pertencente à ordem Lepidoptera e família 

Pyralidae que, em sua forma larval, tem sido utilizada há décadas em estudos de 

patogenia e virulência de micro-organismos (Scorzoni et al., 2013).  

Há diversas vantagens para o uso deste modelo, entre elas, o custo e a 

facilidade de manutenção em laboratório; o curto tempo de vida proporciona alta 

produtividade das larvas; a sensibilidade das larvas aos diversos agentes patogênicos 

para humanos; a facilidade de procriação das larvas; a capacidade de sobrevivência 

das larvas à temperatura do corpo humano 37 ºC, o que permite estudos de virulência; 

presença de resposta imunológica semelhante aos mamíferos por meio da hemolinfa, a 

qual é análoga ao sangue dos mamíferos (Mylonakis, 2008; Tsai et al., 2016). A 

resposta imunológica deste modelo consiste na imunidade inata (resposta celular e 

humoral). A resposta celular é mediada pelos hemócitos, que são células fagocíticas 

presentes na hemolinfa, já a resposta humoral tem sua ação por peptídeos capazes de 

identificar, imobilizar e combater o antígeno efetor (Tsai et al., 2016). 

Este modelo é muito utilizado para avaliação de farmacocinética, eficácia 

terapêutica, estudo de virulência de micro-organismos e recentemente, o modelo foi 
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indicado favorável para análise de toxicidade aguda e crônica (Megaw et al., 2015). 

Nos últimos anos o uso desse modelo em pesquisas tem aumentado e se mostrado 

como método alternativo atraente devido às vantagens de implantação e execução 

experimental (Tsai et al., 2016). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Este trabalho teve como objetivo identificar novas abordagens terapêuticas 

para tratamento de criptococose por meio  da avaliação da atividade antifúngica in 

vitro e in vivo de novas moléculas sintéticas análogas do resveratrol e identificação de 

miRNAs que apresentam importante papel no processo de infecção de C. neoformans 

em células de glioblastoma humano.  

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a atividade antifúngica de moléculas análogas de resveratrol contra 

isolados de Cryptococcus neoformans; 

 Verificar o potencial sinérgico da associação entre o análogo de resveratrol 

(O,O-HDZ) e fluconazol contra C. neoformans; 

 Avaliar a citotoxicidade de O,O-HDZ pela técnica do MTT; 

 Avaliar a interferência de O,O-HDZ e combinação sinérgica na interação C. 

neoformans e linhagens celulares por citometria de fluxo e 

imunofluorescência; 

 Avaliar a toxicidade in vivo de O,O-HDZ em embriões de Zebrafish (Danio 

rerio), no modelo Galleria mellonella e em camundongos;  

 Avaliar a eficiência antifúngica de O,O-HDZ e combinação com FCZ em 

camundongos, por meio dos ensaios de curva de sobrevida e carga fúngica; 

 Avaliar o comportamento, associados à morbidade, de camundongos 

infectados e tratados com O,O-HDZ e com combinção com FCZ, por meio do 

teste do SHIRPA; 

 Realizar a busca por miRNAs presentes no processo de infecção de C. 

neoformans em células U87-MG, por meio de expressão gênica por PCR em 

tempo real; 

 Realizar a análise in silico de proteínas importantes na interação C. 

neoformans e células U87-MG; 

 Avaliar o processo de apoptose durante a interação C. neoformans e células 

U87-MG, pelo teste TUNEL e pela expressão da proteína pró-apoptótica Bak. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1. Comitê de Ética 

 

Para os ensaios de toxicidade envolvendo a determinação da DL50, dosagem 

bioquímica de enzimas hepáticas e renais, e de eficiência antifúngica, por meio curva 

de sobrevivência, ensaio de comportamento e carga fúngica, foram utilizados 

camundongos C57Bl/6 fêmeas com idade de 4 a 6 semanas. O trabalho foi realizado 

conforme o Parecer nº 50/2014 do Comitê de Ética aprovado em 24 de novembro de 

2014 pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da UNESP, Araraquara.  

 

3.2. Micro-organismos 

 

O trabalho foi realizado com a cepa padrão ATCC 90112 de Cryptococcus 

neoformans. Para os ensaios de determinação da atividade antifúngica, além da cepa 

ATCC 90112 de C. neoformans, foram utilizados três isolados clínicos de um 

paciente com recidiva de meningite criptocócica, tais isolados apresentam diferentes 

valores de concentração inibitória mínima (CIM) para FCZ, sendo um isolado clínico 

sensível ao FCZ ( nS) com   M ≤ 4,0 µ /mL, um isolado clínico dose dependente 

(CnI) com CIM para FCZ igual a 16,0 µg/mL e um isolado clínico resistente ao FCZ 

( nR) com   M ≥ 64,0 µ /mL. Todos os isolados pertencem a micoteca do 

Laboratório de Micologia Clínica, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

UNESP, Araraquara.  

Todas as cepas foram mantidas em Ágar Sabouraud Dextrose (Himedia
®

) e os 

repiques foram realizados a cada 48 – 72 horas. Os isolados com resistência ao 

fluconazol, CnI e CnR, foram mantidos em Ágar Sabouraud Dextrose acrescido de 

fluconazol, nas concentrações de 16,0 µg/mL e 64,0 µg/mL, respectivamente, para a 

manutenção da resistência. Cepas de ATCC 6258 de Candida krusei e ATCC 90030 

de Candida glabrata, foram utilizadas como controle dos ensaios de atividade 

antifúngica in vitro. 
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3.3. Análogos de Resveratrol 

 

O resveratrol e seis análogos foram utilizados neste trabalho. Os compostos 

foram gentilmente cedidos pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Jean Leandro dos 

Santos do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da FCF-UNESP 

Araraquara. Os análogos do resveratrol contendo o grupamento N-acil-hidrazona 

apresentaram a hidroxila fenólica em diferentes posições regioisoméricas (Figura 3). 

Todos os compostos foram devidamente caracterizados por métodos analíticos e seu 

nível de pureza foi superior a 98,5 %. 

O resveratrol e seus análogos foram solubilizados em DMSO 1 % para os 

testes in vitro e de toxicidade em embriões de zebrafish, sendo estas soluções estoque 

na concentração de 5 mg/mL, a partir da qual foram realizadas diluições seriadas. 

Para os ensaios in vivo utilizando Galleria mellonella e camundongos, o análogo de 

resveratrol (O,O-HDZ) foi solubilizado em um veículo contendo: tween 80 na 

concentração de 15 %; polietilenoglicol (PEG) 400 na concentração de 15 %; 

propilenoglicol na concentração de 15 % e água para injeção no volume final 

desejado. 

 

3.4. Cultura Celular 

 

Foram utilizadas linhagens celulares de astrócitos de glioblastoma humano 

(linhagem U87-MG) que foi gentilmente cedida pela Profa. Dra. Valéria Valente do 

Laboratório de Citologia do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, UNESP, Araraquara.  

Foram também utilizados, pneumócitos alveolares humanos tipo II (linhagem 

A549) e macrófagos alveolares de camundongos (linhagem AMJ2-C11), ambas 

provenientes do banco de células do Rio de Janeiro.  

As células U87-MG e AMJ2-C11 foram cultivadas em meio de cultura 

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) (Sigma Aldrich
®
) com alta 

concentração de glicose, suplementado com 10 % de soro fetal bovino (SFB) e 2 % de 

uma solução antimicrobiana contendo penicilina a 10.000 U/L, estreptomicina 10 
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mg/L e AMB 25 mg/L (Antibiotic Antimycotic Solution (100X) – Sigma Aldrich
®
) , e 

as células A549 foram mantidas em meio Ham F12 (F-12 Nutrient Medium) (Sigma 

Aldrich
®
) suplementado nas mesmas condições do DMEM. As células foram 

mantidas em estufa com 5 % de CO2 a 36,5 
o
C. 

 

3.5. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 

Concentração Fungicida Mínima (CFM)  

 

Foi realizada uma avaliação inicial da atividade antifúngica do resveratrol e 

seus seis análogos, contra cepa ATCC 90112 de C. neoformans e controles com cepa 

ATCC 6258 de C. krusei e ATCC 90030 de C. glabrata. Em seguida, os compostos 

que apresentaram maior atividade, foram avaliados contra os isolados clínicos de C. 

neoformans (CnS, CnI e CnR). 

A CIM dos compostos teste, foi determinada pelo método de microdiluição em 

placa, descrito no documento M27-A2 do CLSI (Clinical & Laboratory Standards 

Institute) de 2002 com algumas modificações (CLSI, 2002). Placas de 96 poços foram 

preparadas com os compostos antifúngicos em dez concentrações, através de diluição 

seriada, as quais variaram de 0,48 a 250 µg/mL. Juntamente foram preparados os 

controles do ensaio, AMB (Sigma -Aldrich
®

) nas concentrações de 0,015 a 16 µg/mL 

e FCZ (Sigma -Aldrich
®

)  nas concentrações de 0,125 a 64 µg/mL, conforme o 

preconizado no documento descrito acima. Utilizamos também, controle positivo para 

o crescimento fúngico e controle negativo sem a presença da levedura. Os inóculos 

das leveduras, foram preparados em meio líquido RPMI-1640 (Sigma-Aldrich
®

) 

acrescido de 2 % de glicose e tamponado com MOPS (Sigma-Aldrich
®

), pH  7,2 - 7,4. 

A concentração final do inóculo variou entre 5,0 x 10
2
 a 2,5 x 10

3
 UFC/mL. As placas 

foram incubadas 37 ºC, sob agitação (150 rpm), por 48 horas para C. neoformans e 24 

horas para Candida spp. Em seguida, foi realizada a leitura visual do crescimento 

fúngico através da turvação do meio de cultura e determinado a menor concentração 

de inibição do crescimento fúngico em 90%. O ensaio foi realizado em réplicas de 

experimentos independentes. 
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Em seguida, foi determinada a concentração fungicida mínima (CFM), através 

da transferência de uma alíquota dos poços da placa de microdiluição, para placa com 

Ágar Sabouraud Dextrose. Após 48 horas de incubação a 30 ºC, foi avaliado o 

crescimento fúngico após o contato com os compostos antifúngicos, determinando 

desta forma, a menor concentração responsável por eliminar o fungo, ou seja, a CFM. 

Desta forma, foi selecionado o análogo de resveratrol que mostrou maior 

atividade fungicida, para ser utilizado nos demais ensaios de eficiência antifúngica e 

toxicidade. Tal composto será descrito no texto como O,O-HDZ. 

 

3.6. Determinação da Atividade Combinatória 

 

A atividade antifúngica combinatória entre dois compostos potencialmente 

antif n icos foi realizada por meio do teste do “tabuleiro de  adrez” o qual foi 

baseado no procedimento estabelecido pelo CLSI para microdiluição em caldo para 

teste de sensibilidade antifúngica (CLSI, 2008) e de acordo com Leite, 2010. O O,O-

HDZ foi testado em combinação com FCZ em diferentes concentrações, conforme 

representado no esquema do Quadro 1, contra a cepa ATCC 90112 de C. neoformans 

e o isolado clínico resistente CnR.  

Foi determinado o Índice de Concentração Inibitória Fracionada (ICIF) através 

da seguinte fórmula:  

 

Através do    F, a combinação foi classificada em: sinér ica (   F ≤ 0,5), 

indiferente (0,5 <    F < 4,0) ou anta ônica (   F ≥ 4,0), conforme a classificação 

descrita por (Odds, 2003). O ensaio foi realizado em réplicas de experimentos 

independentes. 
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Quadro 1: Representação do esquema da placa de 96 poços, para avaliação da 

atividade combinatória entre O,O-H Z e F Z para o teste do “tabuleiro de  adrez”. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A C - 250 

64 

250 

32 

250 

16 

250 

8 

250 

4 

250 

2 

250 

1 

250 

0,5 

250 

0,25 

250 

0,12 

128 

B C - 125 

64 

125 

32 

125 

16 

125 

8 

125 

4 

125 

2 

125 

1 

125 

0,5 

125 

0,25 

125 

0,12 

64 

C C - 62,5 

64 

62,5 

32 

62,5 

16 

62,5 

8 

62,5 

4 

62,5 

2 

62,5 

1 

62,5 

0,5 

62,5 

0,25 

62,5 

0,12 

32 

D C - 31,2 

64 

31,2 

32 

31,2 

16 

31,2 

8 

31,2 

4 

31,2 

2 

31,2 

1 

31,2 

0,5 

31,2 

0,25 

31,2 

0,12 

16 

E C + 15,6 

64 

15,6 

32 

15,6 

16 

15,6 

8 

15,6 

4 

15,6 

2 

15,6 

1 

15,6 

0,5 

15,6 

0,25 

15,6 

0,12 

8 

F C + 7,81 

64 

7,81 

32 

7,81 

16 

7,81 

8 

7,81 

4 

7,81 

2 

7,81 

1 

7,81 

0,5 

7,81 

0,25 

7,81 

0,12 

4 

G C + 3,90 

64 

3,90 

32 

3,90 

16 

3,90 

8 

3,90 

4 

3,90 

2 

3,90 

1 

3,90 

0,5 

3,90 

0,25 

3,90 

0,12 

2 

H C + 500 250 125 62,5 31,2 15,6 7,81 3,90 1,95 0,97 3,90 

*Numeração em azul representa as concentrações de O,O-HDZ em µg/mL; numeração em 

verde representa as concentrações de FCZ em µg/mL; C – representa o controle negativo do 

ensaio (sem crescimento) e C + representa o controle positivo do ensaio (com crescimento). 

 

3.7. Ensaio de Citotoxicidade 

 

A citotoxicidade do O,O-HDZ, juntamente com FCZ, foi avaliada por meio do 

ensaio do MTT, conforme descrito por Mosmann, 1983. Foram utilizadas as linhagens 

celulares A549, AMJ2-C11 e U87-MG para o ensaio. Placas de microdiluição de 96 

poços foram preparadas com 1,0 x 10
5
 células por poço e incubadas a 36,5 ºC, 5 % de 

CO2 por 24 horas até a formação da monocamada celular. Foram avaliadas as 

concentrações de 0,48 a 250 µg/mL de HDZ e de FCZ, as quais foram preparadas a 

partir de diluições seriadas em meio de cultura celular sem SFB e antimicrobianos. A 

combinação sinérgica (O,O-HDZ 1,9 µg/mL + FCZ 1 µg/mL) também foi avaliada. 

As células foram incubadas com os tratamentos e após 24 horas de incubação à 36,5 

ºC, 5 % de CO2, foram adicionados 10 µL da solução de MTT (brometo de (3-[4,5-

dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) (Sigma-Aldrisch
®
), na concentração de 5 

mg/mL, incubado por 4 horas a 36,5 ºC, 5 % de CO2 até a formação de precipitado. 

Em se uida, foram adicionados 100 μL de isopropanol por poço, para solubilização 
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do precipitado, para então realizar a leitura em leitor de microplacas ELISA (BioRad 

modelo 3550) com comprimento de onda de 595 nm. Os ensaios foram realizados em 

réplicas de experimentos independentes. 

A viabilidade celular foi calculada com base nos valores de absorvância, tendo 

o controle negativo considerado como 100 % de células viáveis. Uma vez 

determinada a viabilidade de cada concentração, foi calculado o IC50, o qual foi 

definido como a concentração capaz de matar 50 % das células. Tendo em vista os 

valores de concentração que matam a levedura (CFM) e a concentração de IC50, foi 

calculado o índice de seletividade (IS) de cada composto. O índice de seletividade 

consiste em uma relação entre a capacidade do composto matar a levedura e a 

capacidade de causar dano nas células humanas (IS = IC50/CFM). De acordo com 

dados da literatura, os valores de IS ≥ 10 indicam que o composto testado afeta mais o 

micro-organismo do que as células hospedeiras (Soares et al., 2014). 

 

3.8. Interação Cryptococcus neoformans e Células Hospedeiras 

 

Este trabalho engloba diversos estudos de interação de C. neoformans com 

células hospedeiras. O processo de interação foi realizado em placas de 96 poços, 

placas de 24 poços e em garrafas de cultura celular, suportando condições adequadas 

para a realização dos diferentes estudos. A interação fungo-célula ocorreu, a princípio, 

pelo tempo de 1 hora, visto que, já se tem relatado que o tempo de 1 hora de interação 

é suficiente para o início do processo de adesão (Gullo, 2012).  

As interações realizadas em placas de 96 e 24 poços, foram preparadas na 

proporção 1:1 de células e leveduras, sendo utilizadas 1 x 10
5
 células/poço. Para as 

interações utilizando em garrafas de cultura celular; as células foram cultivadas até 

atingirem aproximadamente 70 % de confluência, em seguida foi adicionado 10 mL 

de um inoculo contendo 1 x 10
5
 UFC/mL. Em todas as situações, as interações foram 

incubadas por 1 hora, 5 % CO2 a 36,7 ºC para então prosseguir com os diferentes 

ensaios que estão descritos abaixo. 
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3.9. Estudo da Interação Cryptococcus neoformans e Célula Hospedeira 

por Citometria de Fluxo 

 

Foram realizados os ensaios de quantificação da interação de C. neoformans 

em células A549, AMJ2-C11 e U87-MG por meio de citometria de fluxo. Para isso, 

foi realizada a interação fungo-célula utilizando placas de 24 poços, conforme 

descrito no item 3.8.  

Para este ensaio, as células de C. neoformans foram marcadas com 10 µM de 

CFSE (Carboxilfluoresceína Succinimidil Éster). A marcação foi realizada pela 

incubação do inóculo na concentração de 1 x 10
5
 UFC/mL com CFSE por 30 minutos, 

a 37 ºC, sob agitação. Em seguida, as leveduras foram lavadas três vezes com PBS 

estéril e prosseguiu-se com o procedimento de interação conforme descrito acima. 

Após 1 hora de interação, o conteúdo dos poços foi retirado e os poços foram 

lavados três vezes com PBS e foram adicionados os tratamentos em concentrações 

subótimas de O,O-HDZ (3,90 µg/mL), FCZ (4,0 µg/mL) e combinação sinérgica dos 

compostos antifúngicos (O,O-HDZ 1,9 µg/mL e FCZ 1,0 µg/mL). 

 Avaliamos a capacidade do tratamento proposto em inibir a interação durante 

2 e 6 horas e como controle para estes tempos de tratamento, foram adicionados os 

tempos de interação de 3 e 7 horas (correspondentes aos tratamentos de 2 e 6 horas, 

respectivamente). Após este período, as células foram lavadas com PBS, tripsinizadas, 

centrifugadas a 5000 rpm por 5 minutos e o precipitado de células foi ressuspendido 

em 400 µL de tampão FACs. As amostras foram analisadas em citômetro de fluxo 

BD-Facs/Canto, onde foram definidas as populações de células hospedeiras e C. 

neoformans para em seguida quantificar em 10.000 eventos, o número de células 

hospedeiras infectadas por C. neoformans. Os ensaios foram realizados em triplicata e 

réplicas de dois experimentos independentes. 
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3.10. Estudo da Interação Cryptococcus neoformans e Célula Hospedeira 

por Imunofluorescência 

 

O estudo da interação C. neoformans e as linhagens celulares A549, AMJ2-

C11 e U87-MG, por meio de reação de imunofluorescência, foi realizada em placas 

de 96 poços, conforme descrito no item 3.8.  

As interações ocorreram por 1 hora e em seguida foi realizado o tratamento 

com concentrações subótimas de O,O-HDZ (3,9 µg/mL), FCZ (4,0 µg/mL) e a 

combinação sinérgica (O,O-HDZ 1,9 µg/mL e FCZ 1,0 µg/mL) por 2 e 6 horas. Como 

controle dos tempos de tratamento, utilizamos controle de interação de 3 e 7 horas. 

Após os tempos de interação e tratamentos, as células foram lavadas 3 vezes com PBS 

e iniciou-se o procedimento da reação de imunofluorescência. 

Primeiramente, as células foram fixadas com paraformaldeído 4 % (50 µL) por 

1 hora a temperatura ambiente, permeabilizadas com Triton-X 30 % (50 µL) por 1 

hora a temperatura ambiente e lavadas três vezes com PBS-Tween 20 a 0,05 % (50 

µL). Em seguida foram adicionados 50 µL de uma solução de bloqueio de sítios de 

ligação inespecífico para os anticorpos, sendo esta solução composta por soro 

albumina bovina (BSA) a 2,5 % e SFB a 5 % em PBS. A solução bloqueio 

permaneceu nas células por 1 hora a temperatura ambiente.  

Em seguida, foi utilizado o anticorpo monoclonal IgG1 18B7, para marcação 

do C. neoformans, na concentração de 5 μ /mL (50 µL) e a placa foi incubada 

overnight a 4 ºC. O anticorpo monoclonal foi produzido específicamente para cápsula 

polissacarídica (GXM) de Cryptococcus spp. e foi gentilmente cedido pela Prof.ª Dr.ª 

Patrícia Albuquerque de Andrade Nicola (Universidade de Brasília - UnB).  

Após o tempo de incubação com o anticorpo primário, foram adicionados 50 

µL do anticorpo secundário anti-mouse IgG conjugado com Cy3 na concentração de 

1:1000, o qual permaneceu incubado por 1 hora a temperatura ambiente. Após a 

marcação com os anticorpos, os poços foram lavados com PBS-Tween 20 (50 µL) e 

na sequência, foram adicionados 50 µL de Faloidina (Sigma-Aldrich
®

) na 

concentração de 1:50 por 40 minutos em temperatura ambiente. A Faloidina é um 

marcador da actina presente no citoplasma da célula humana, sendo utilizada neste 
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ensaio para marcação do citoplasma celular. Após a incubação, foi realizada lavagem 

com PBS-Tween 20 (50 µL) e adicionado 30 µL DAPI (Sigma-Aldrich
®

) na 

concentração 1:10000 por 10 minutos, a fim de realizar a marcação do núcleo celular. 

Por fim, as células foram lavadas com 50 µL de PBS-Tween 20 e em seguida 

adicionado 50 µL PBS 1 X para proceder a leitura no IN Cell Analyser 2000 GE. Os 

ensaios foram realizados em triplicata eréplicas de dois experimentos independentes. 

As marcações realizadas neste ensaio nos permitiu visualizar o C. neoformans 

com marcação em vermelho (Cy3), o núcleo celular da célula hospedeira marcado em 

azul (DAPI) e o citoplasma da célula hospedeira marcado em verde (Faloidina - 

FITC). Desta forma, utilizando o software IN Cell Investigator 1000 Workstation, foi 

possível quantificar o número total das células hospedeiras por poço e o número de 

células hospedeiras infectadas com C. neoformans. 

 

3.11. Ensaio de Toxicidade em Zebrafish 

 

A toxicidade de O,O-HDZ foi avaliada em modelo zebrafish de acordo com o 

“Guideline for the Testing of Chemicals” - OEDC, 2006 com algumas modificações 

(Rizzo et al., 2013; Vincze et al., 2014). Os peixes adultos foram mantidos em 

condições adequadas, em aquários contendo água filtrada em filtro de carbono, 

seguida de esterilização por luz ultravioleta.  

A água manteve-se nos parâmetros preconizados por protocolos, sendo a 

temperatura mantida a 26 ºC ± 0,5, pH 7,0 – 7,3, condutividade entre 650 – 700 µS. A 

temperatura ambiente também foi controlada, mantendo-se a 26 ºC ± 1 ºC, com 

fotoperíodo de 14 horas claro e 10 horas escuro. Os peixes foram alimentados duas 

vezes ao dia com flocos comerciais e uma vez ao dia com Artemia salina produzida 

no próprio laboratório.  

A reprodução dos peixes foi realizada em criadeiras especializadas. O casal de 

peixes foi transferido para criadeira no dia anterior ao cruzamento; os peixes 

mantiveram-se separados por divisória até 30 minutos antes de iniciar o ciclo claro do 

dia posterior, uma vez que a desova ocorre com o estímulo da luz. Os embriões foram 

coletados após 1 hora de início do ciclo claro com auxílio de uma peneira e foram 
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observados em lupa; os não fertilizados foram descartados e os demais foram 

acondicionados em placa de petri contendo o meio embriônico. O meio embriônico 

foi preparado em solução estoque concentrada em 50 X e o mesmo é composto por: 

NaCl (14,67 g); KCl (0,63 g); CaCl2.2H2O (2,43 g); MgSO4.7H2O (4,07 g) para 1 litro 

de água MiliQ. Os embriões foram utilizados para os testes de toxicidade com no 

máximo 4 horas pós-fertilização (hpf).  

Os embriões foram transferidos para placa de 96 poços, sendo dois embriões 

por poço (Carlsson et al., 2014) juntamente com 100 µL do meio embriônico. Em 

seguida, foram adicionados 100 µL das soluções de O,O-HDZ em dez diferentes 

concentrações que variaram de 0,48 µg/mL a 250 µg/mL. O composto foi 

solubilizado em DMSO, na concentração de 1 %, a qual foi utilizada como controle 

do ensaio e não apresentou alterações no embrião. As placas foram mantidas em 

estufa com temperatura de 27 ºC e os embriões foram observados em microscópio 

invertido nos tempos de 4 hpf, 24 hpf e 48 hpf. Foram considerados os seguintes 

parâmetros de toxicidade: coagulação embrionária, desenvolvimento de somitos, 

separação da cauda e batimentos cardíacos por minuto, conforme o mostrado na 

Tabela 1 (OECD, 2006; Vincze et al., 2014). Os ensaios foram realizados em 

triplicata em ensaios independentes. 

 

Tabela 1. Parâmetros de toxicidade aguda em embriões de Zebrafish avaliados de 

acordo com o tempo de exposição aos antifúngicos. 

Etapas de desenvolvimento Tempo de exposição  

4 h 8 h  12 h 16 h 24 h 36 h 48 h 

Embriões coagulados + + + + + + + 

Formação de somitos    + + + + 

Desprendimento da cauda     + + + 

Batimentos cardíacos por minuto     + + + 

Apaptada de (OECD, 2006). 
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3.12. Ensaio de Toxicidade em Galleria mellonella 

 

A dose letal (DL50) de O,O-HDZ foi determinada utilizando modelo G. 

mellonella, a fim de eliminar, em uma avaliação inicial, doses que apresentam 

toxicidade. Para isso foram utilizadas larvas com peso médio de 0,15 g, as quais 

foram divididas em grupos compostos por 10 larvas, em um total de oito grupos, 

sendo eles: grupo controle sem tratamento; grupo controle veículo; O,O-HDZ 1 

mg/Kg; O,O-HDZ 5 mg/Kg; O,O-HDZ 10 mg/Kg; O,O-HDZ 50 mg/Kg; O,O-HDZ 

100 mg/Kg e O,O-HDZ 1000 mg/Kg. O composto O,O-HDZ foi solubilizado 

utilizando o veículo, conforme descrito no item 3.3. 

Antes da aplicação do composto antifúngico, foi realizada assepsia das larvas 

com swab e etanol 70º, em seguida, foram inoculados 10 µL do O,O-HDZ na pró-pata 

traseira utilizando uma seringa de Hamilton (Hamilton, USA). Posteriormente, as 

larvas foram incubadas à 37 ºC e observadas diariamente, durante 7 dias a fim de 

verificar alterações na pigmentação e locomoção da larva. O ensaio foi realizado em 

réplicas de experimentos independentes. 

 

3.13. Ensaio de Toxicidade em Camundongos 

 

Para a determinação da DL50 de O,O-HDZ em modelo murino, foram 

utilizados camundongos C57Bl/6, fêmeas, com idade de 6 a 8 semanas. O ensaio 

prosseguiu-se com base no protocolo clássico de determinação de toxicidade aguda 

com pequenas modificações (OCDE, 2006; Estork et al., 2014). Os animais foram 

adquiridos do Biotério Central da Universidade de São Paulo-USP, Ribeirão Preto e 

mantidos em condições adequadas sugeridas pela OECD de 2006, no Biotério de 

Fármacos e Medicamentos da UNESP, Araraquara. Os animais foram separados 

aleatoriamente em gaiolas, formando grupos de cinco animais. Os ensaios tiveram 

início, uma semana após a chegada dos animais, respeitando o período de adaptação 

dos mesmos.  

O composto antifúngico O,O-HDZ foi preparado nas seguintes dosagens: 1000 

mg/Kg; 100 mg/Kg; 50 mg/Kg; 10 mg/Kg e 1 mg/Kg e o veículo utilizado na 
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solubilização foi preparado conforme descrito no item 3.3. Todos os animais foram 

pesados e tratados com injeção intraperitonial (100 µL) de uma dose única de O,O-

HDZ. Os animais foram observados diariamente, por um período de 14 dias e o efeito 

toxicológico foi avaliado com base na taxa de mortalidade, por meio do valor de 

DL50, que foi determinado pela dose capaz de matar 50 % dos animais (Bouchoucha 

et al., 2013).  

Além disso, foi observada, diariamente, a variação de peso dos animais e 

alterações de comportamento. A avaliação do comportamento dos animais foi baseada 

nos seguintes parâmetros: alterações do sistema sensorial (tremor, vocalização, 

reflexos auriculares), do sistema nervoso central (convulsões, sedação, tremor, força 

de agarrar) e do sistema nervoso autônomo (lacrimejamento, respiração, piloereção, 

cor da pele). Os animais receberam uma pontuação de 0 a 4 para cada parâmetro 

avaliado, sendo que 0 representa a ausência de efeito e 4, é a manifestação completa 

do parâmetro (Estork et al., 2014).  

No final do experimento, os animais sobreviventes foram eutanasiados com 

dose letal de uma solução anestésica composta por xilazina (20 mg/Kg) e cetamina 

(100 mg/Kg), para a retirada do sangue por punção cardíaca. O sangue total foi 

centrifugado e o soro foi aliquotado para dosagens bioquímicas e os rins e fígado 

foram retirados, armazenadas em formalina para posterior análise histológica. 

 

3.14. Avaliação Bioquímica 

 

Ao final do ensaio de determinação da toxicidade em camundongos, descrito 

no item acima, o soro dos camundongos tratados e controle, foram encaminhados para 

o Núcleo de Atendimento à Comunidade (NAC) da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da UNESP, Araraquara, onde foi realizada a dosagem bioquímica pela 

análise de química seca através do equipamento Vitros 250 (Orto Clinical Diagnostics 

– Johnson & Johnson Company
®

). Os parâmetros bioquímicos avaliados foram: 

dosagens das enzimas hepáticas AST e ALT, a fim de avaliar traços de 

hepatotoxicidade e dosagem de creatinina e ureia, para avaliação da função renal. 
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Foram selecionados estes parâmetros bioquímicos, devido o alto comprometimento 

renal e hepático da maioria dos antifúngicos e fármacos em geral.  

 

3.15. Ensaio de Sobrevivência em Camundongos 

 

A atividade antifúngica dos compostos O,O-HDZ e FCZ, assim como a 

associação dos compostos, foi avaliada em modelo murino em colaboração com o 

Laboratório de Micologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) sob a supervisão do Prof. Dr. Daniel de Assis 

Santos. Os animais foram adquiridos do Biotério Central da UFMG e foram mantidos 

em condições adequadas. Na semana antecedente ao início do ensaio, os animais 

passaram por um processo de vermifugação pela administração de Ivomec® 

(ivermectina) diluído em água filtrada, durante quatro dias. 

Após o período de vermifugação, os camundongos foram divididos 

aleatoriamente em sete grupos com sete animais, sendo os grupos identificados como: 

infectado não tratado (NT), tratado com O,O-HDZ 1 mg/Kg, tratado com a 

combinação entre O,O-HDZ 1 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg, tratado com O,O-HDZ 10 

mg/Kg, tratado com a combinação entre O,O-HDZ 10 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg, 

tratado com FCZ 10 mg/Kg e grupo não infectado (NI).  

Os grupos de animais infectados foram anestesiados com injeção 

intraperitonial de solução contendo cetamina (80 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg). Em 

seguida, os animais foram submetidos à infecção intratraqueal com inoculação de 30 

µL de uma suspensão fúngica de C. neoformans na concentração de 1 x 10
5 

UFC/animal em PBS. A inoculação foi realizada através de uma pequena incisão na 

pele, na altura da traqueia, seguida de sutura e monitoramento dos animais até a 

recuperação da anestesia. 

Os compostos antifúngicos foram preparados nas dosagens adequadas 

conforme a descrição no item 3.2. O tratamento foi realizado diariamente, a partir do 

dia posterior à infecção, pela injeção intraperitonial de 100 µL das suspensões de 

HDZ e FCZ; a administração da combinação foi realizada com a injeção de 200 µL e 

este se estendeu por 90 dias. Os animais foram observados diariamente, relatando a 
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sobrevivência dos grupos ao longo do experimento e no final os dados foram 

analisados por meio de uma curva de sobrevida. 

 

3.16. Ensaio de Comportamento (SHIRPA)  

 

Paralelamente ao ensaio de sobrevida, foi realizado o ensaio comportamental e 

funcional com o protocolo SHIRPA (“SmithKline Beecham, Harwell, Imperial 

College, Royal London Hospital phenotype assessment”) com algumas modificações 

(Da Silva et al., 2015).  

Tal ensaio nos permite avaliar a morbidade dos animais infectados e sua 

recuperação ao longo do tratamento. Os comportamentos foram pontuados de forma a 

fornecer avaliação quantitativa para cada parâmetro, sendo os avaliados os seguintes 

parâmetros: comportamento motor (geotaxis negativa, manobra do arame, segurar as 

patas, encurvamento do tronco, elevação da cauda, elevação pélvica, ambulação, 

atividade locomotora, tremor, posição corporal), estado neuropsiquiátrico 

(vocalização, agressão, irritabilidade, medo, mordida provocada, escape ao toque, 

passividade posicional, excitação de transferência, atividade espontânea), função 

autônoma (salivação, lacrimejação, batimentos cardíacos, cor da pele, piloereção, 

fechamento das pálpebras, taxa de respiração, defecação e micção), função e reflexo 

sensorial (reflexo postural, beliscada nos dedos, reflexo corneal, pinna reflex, 

posicionamento visual), tônus e força muscular (força ao agarrar, tônus corporal, 

tônus dos membros e tônus abdominal) e peso. A bateria de ensaios do SHIRPA 

(Anexos IV a VII) foi avaliada para todos os grupos, incluindo os grupos controles 

NT e NI.  

 

3.17. Ensaio de Carga Fúngica  

 

A eficiência antifúngica do O,O-HDZ nas dosagens de 1 mg/Kg e 10 mg/Kg, 

assim como suas combinações com FCZ 10 mg/Kg, foi avaliada em camundongos por 

meio da recuperação das células de C. neoformans dos pulmões, baço, fígado, cérebro 

e lavado broncoalveolar (LBA) conforme (Santos et al., 2014). 
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Primeiramente, os camundongos foram infectados como descrito no item 3.15. 

O tratamento intraperitonial iniciou-se um dia após a infecção e foi realizado 

diariamente por 15 dias. Em seguida, os animais foram anestesiados e eutanasiados 

para então fazer a coleta do LBA, a qual se deu imediatamente após o sacrifício dos 

camundongos, de forma que, com auxílio de uma cânula foi realizada a lavagem dos 

pulmões por 3 vezes com PBS gelado. O material recuperado foi diluído e plaqueado 

em Agar Sabouraud Dextrose com cloranfenicol. Os pulmões, baço, fígado e cérebro 

foram removidos, pesados, macerados, diluídos em PBS e plaqueados 50 µL em 

placas contendo Agar Sabourud Dextrose com cloranfenicol. As placas foram 

incubadas a 37 ºC por um período de 48 horas. Em seguida, as UFC que cresceram 

nas placas, foram contadas e calculadas o número de UFC por grama de órgão e por 

mL, no caso do LBA. 

 

3.18. Extração de RNA e Síntese de cDNA 

 

A obtenção do RNA total para a avaliação da expressão de miRNAs, foi 

realizada por meio do Kit RNeasy® Minikit Quiagen, de acordo com as instruções do 

fabricante.  

Garrafas de cultura celular contendo células U87-MG infectadas por C. 

neoformans, conforme o descrito no protocolo de interação no item 3.8, foram lavadas 

com PBS estéril para remoção das leveduras não aderidas nas células e em seguida 

foram adicionados 2 mL de trizol por garrafa, com a função de descolar e lisar as 

células hospedeiras. A suspensão celular foi centrifugada, divididas 1 mL por 

eppendorf e foram adicionados 200 µL de clorofórmio, deixado em repouso a 

temperatura ambiente por 1 minuto. Em seguida, as células em eppendorfs foram 

agitadas usando vórtex e os tubos foram centrifugados a 12000 X g, 4ºC por 15 

minutos. O sobrenadante foi retirado cuidadosamente, um volume de 

aproximadamente 800 µL, no qual foi adicionado 800 µL de etanol para realizar a 

precipitação do RNA e cada 700 µL foram adicionados nas colunas do kit, seguidas 

de centrifugação a 13400 rpm por 15 segundos e temperatura ambiente. Nesse 

procedimento o RNA está fortemente ligado à coluna, desta forma, o conteúdo do 

tubo coletor foi descartado. Foram adicionados 700 µL do tampão RW1 do kit, na 
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coluna, a qual foi centrifugada novamente nas mesmas condições e descartando o 

conteúdo do tubo coletor.  

Posteriormente, adicionou-se à coluna, 500 µL do tampão RPE do kit e 

novamente submeteu-se à centrifugação. Foi realizada uma última centrifugação da 

coluna sem adição de tampões, por 2 minutos, a fim garantir a retirada completa do 

etanol da coluna. A coluna foi transferida para um eppendorf devidamente 

identificado e adicionado 50 µL de água livre de RNase aquecida; permaneceu em 

repouso por aproximadamente 1 minuto e em seguida foi centrifugado a 1000 rpm por 

1 minuto para diluição do RNA aderido à coluna. O RNA total foi quantificado 

através do equipamento NanoDrop 2000/2000c. A verificação da integridade do RNA 

foi realizada com análises do equipamento Bioanalyser. O RNA total extraído foi 

recolhido e armazenado à -80ºC. 

A síntese de cDNA foi realizada com o kit Universal cDNA Synthesis kit II 

Exiqon. As amostras de RNA foram diluídas a fim de ficarem com concentração 

próxima a 150 ng/µL em um volume final de 20 µL. De acordo com o protocolo do 

kit de cDNA Exiqon, foi preparado um mix para as seis reações de cDNA contendo, 

para cada reação, 8 µL de tampão, 4 µL de mix de enzimas, 2 µL de spike-in, água 

para completar 39 µL. A reação ocorreu em eppendorf para PCR devidamente 

identificado com 39 µL do Mix e 1 µL da amostra de RNA. A reação de síntese de 

cDNA ocorreu em termociclador com ciclos de 60 minutos a 42ºC e 5 minutos a 

95ºC. Os cDNA foram estocados à -20ºC. 

 

3.19. Análise da Expressão de microRNA na Interação Cryptococcus 

neoformans e Células U87-MG 

 

A busca de miRNA diferencialmente expressos em células de glioblastoma 

humano (U87-MG) com e sem infecção por C. neoformans, foi realizada durante o 

estágio de doutorado sanduiche no Instituto de Medicina Molecular (IMM) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Portugal, sob orientação do Prof. 

Dr. Francisco Javier Enguita.  
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Inicialmente foi realizada a infecção de C. neoformans em células de 

glioblastoma humano (U87-MG). Para isso, foi realizada a infecção de células U87-

MG por C. neoformans em garrafas de cultura celular, conforme descrito no item 3.8. 

Após 1 hora de infecção as células foram lavadas com PBS e então descoladas pela 

adição de 2 mL de trizol por garrafa, para a lise celular e então as células foram 

recolhidas em  eppendorfs para iniciar a extração de RNA total e síntese de cDNA 

conforme descrito no ítem 3.18. Como controle do teste foi utilizado células não 

infectadas. Os experimentos foram realizados em duplicata e em três experimentos 

independentes.  

A avaliação de miRNAs presentes em células U87-MG infectadas com C. 

neoformans foi realizada por meio de placas miRCURY LNATM Universal RT 

miRNA Ready-to-Use PCR, Human panel, as quais possuem 768 primers de miRNA 

humanos, sendo divididos em dois painéis (I e II). A reação de PCR em tempo real 

(qPCR) foi realizada com um mix de 40 µL de cDNA; 4 mL de água livre de RNase e 

4 mL de Syber Green. Depois de preparado o mix e agitado em vórtex, foi realizado o 

preparo das placas, com 9,5 µL do mix em cada poço da placa I e II, as quais foram 

protegidas da luz e armazenadas em freezer e em seguida processadas. 

Os dados de qPCR foram analisados pelo softwere DataAssist, usando 

controle interno: cel-miR-39-3p; SNORD38B; SNORD49A; U6 snRNA; UniSp3 

IPC; UniSp6. Esta análise mostrou miRNA com maior e menor expressão no sistema 

de interação célula e fungo. A partir desses resultados, foram feitas busca das funções 

dos miRNA em banco de dados (miRbase, miRwalk, DIANA-TarBase, miRSystem e 

GSEA-Broad). Tais bancos de dados possibilitam o entendimento da interação dos 

miRNA com vias metabólicas e a identificação de quais genes estão influenciados. 

 

3.20. Análise dos Transcritos na Interação Cryptococcus neoformans e 

Célula U87-MG 

 

Amostras de RNA total de células U87-MG infectadas com C. neoformans, 

foram preparadas conforme o descrito no item 3.18.  
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O material foi enviado para o Instituto EMBL (“European Molecular Biology 

Laboratory”) em Berlim, Alemanha, para processamento das amostras por 

sequenciamento de RNAm pela plataforma HiSeq Ilummina. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise bioinformática dos genes transcritos da interação C. neoformans e 

célula hospedeira, pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Francisco Javier Enguita, no IMM 

da Faculdade de Medicina de Lisboa, Portugal (dados não demonstrados). Foi realizada a 

análise associando os dados da expressão dos miRNAs com os dados gerados pelo 

transcriptoma. 

 

3.21. Análise in silico de Proteínas  

 

Para análise dos genes de maior importância expressos por células U87-MG 

quando infectadas com C. neoformans, foi realizada uma análise cruzando os dados 

dos genes associados aos miRNAs super-expressos com os dados do transcriptoma 

realizado no IMM em Lisboa, Portugal (dados não demonstrados). Para a análise in 

silico das proteínas importantes no processo de interação fungo-célula, foi realizada 

uma busca por proteínas codificadas pelos genes selecionados por meio de bancos de 

dados.  

Inicialmente, realizamos uma busca pelas proteínas codificadas pelos genes, 

tomando como parâmetro a localização celular das proteínas. Essa análise foi feita 

utilizando o banco de dados GeneCards (http://www.genecards.org/), pelo qual, 

selecionamos as proteínas com localização na membrana celular e citoesqueleto, uma 

vez que nosso interesse é avaliar o processo de interação.  

Uma vez selecionadas as proteínas, foi realizada uma busca das funções e vias 

de interações das proteínas, através do banco de dados STRING (http://string-

db.org/).  

Duas proteínas da célula hospedeira (U87-MG) mostraram interação com a via 

Rho-GTPase, foram selecionadas como as de maior importância. A via Rho-GTPase, 

está diretamente associada ao processo de transmigração das leveduras pelas células 

endoteliais da BHE. Desta forma, com a análise da expressão dessas proteínas, nós 

avaliamos o processo de interação de C. neoformans com células U87-MG, e ainda a 

http://www.genecards.org/
http://string-db.org/
http://string-db.org/
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possibilidade do composto antifúngico O,O-HDZ interferir na expressão dessas 

proteínas durante a interação fungo-célula. 

 

3.22. Quantificação da Expressão de Proteínas por Imunofluorescência 

 

Foram selecionadas duas proteínas cujas funções estão relacionadas com a via 

Rho-GTPase, GTPase-3 (GTPase de ativação 3) e COP-1 (proteína COP-subunidade 

1).  

Para analisar a expressão dessas proteínas por imunofluorescência, a interação 

das células U87-MG e C. neoformans foi realizada em placa de 96 poços, conforme 

descrito no item 3.8.  

Após os tempos de interação e tratamento, procedeu-se a reação de 

imunofluorescência conforme descrito no item 3.8. com pequenas modificações. Para 

marcação das proteínas foram utilizados os anticorpos primários anti-COP-1 anti-

rabbit (SantaCruz®) e anti-GTPase-3 anti-rabbit (SantaCruz®) na concentração de 2 

µg/mL.  

Em seguida, foi utilizado o anticorpo secundário AlexaFluor 488 (Sigma-

Aldrich®). A marcação prosseguiu-se pela marcação do núcleo celular com DAPI 

(Sigma-Aldrich®). A leitura foi realizada no equipamento IN Cell Analyser 2000 GE 

e a análise no IN Cell Investigator 1000 Workstation.   

Neste ensaio a marcação nos permitiu determinar o número de células por 

poço e expressão das proteínas correspondente à intensidade de fluorescência no 

citoplasma celular. O ensaio foi realizado em triplicatas de réplicas de dois 

experimentos independentes. 

 

3.23. Ensaio de Apoptose por TUNEL 

 

Entre as funções dos miRNAs consideradas importantes na interação de C. 

neoformans e células U87-MG, está a regulação da apoptose. Desta forma, realizamos 
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por meio do ensaio do TUNEL (“Terminal deoxynucleotidyl transferase-dUTP nick 

end labelin ”), a avaliação da apoptose na interação fungo-célula, assim como na 

interação após o tratamento com concentrações subótimas de O,O-HDZ (3,9 µg/mL), 

FCZ (4,0 µg/mL) e a combinação sinérgica entre os compostos (O,O-HDZ 1,9 µg/mL 

e FCZ 1,0 µg/mL). 

A técnica do TUNEL permite avaliar a fragmentação do DNA durante o 

processo de apoptose e foi realizada de acordo com o protocolo recomendado pelo 

fabricante (Roche Diagnostics, Germany).  

Para este ensaio, a interação entre células U87-MG e C. neoformans foi 

realizada em placas de 96 poços por 1 hora, conforme descrito no item 3.8.  

Em seguida a interação foi tratada com os compostos por 6 horas, lavadas com 

PBS e fixadas em paraformaldeído 4 % por 1 hora a temperatura ambiente. Após a 

fixação, as amostras foram lavadas 3 vezes com PBS gelado e incubadas com 200 µl 

solução de permeabilização com Triton-X 30%  por 15 minutos a temperatura 

ambiente.  

Uma nova lavagem com PBS gelado foi realizada e as amostras foram 

bloqueadas com 200 µl de solução de bloqueio durante 1 hora a 37 °C. Após este 

tempo, as amostras foram novamente lavadas com PBS gelado e incubadas com a 

mistura dos componentes do “TUNEL” (solução contendo dUTP conju ado com 

fluoresce na e enzima “terminal deo inucleotidil transferase”), por 1 hora a 37º , em 

câmara úmida e ao abrigo da luz.  

As células não infectadas e não tratadas foram utilizadas como controle 

negativo. Nestas, não foi adicionada a enzima transferase terminal, para verificar a 

ligação inespecífica dos nucleotídeos marcados, descartando a possível interferência. 

 urante o per odo de incubação, na e tremidade 3’ dos fra mentos apoptóticos de 

DNA foram incorporados os nucleotídios marcados com fluoresceína, catalisados pela 

transferase terminal. Após incubação, as amostras foram lavadas com PBS gelado e 

adicionado 100 µl de paraformaldeído 1% por poço.  

As imagens das células foram adquiridas utilizando o equipamento IN Cell 

Analyzer 2000 GE, a partir das quais foi feita a análise pelo software IN Cell 

Investigator 1000 Workstation. Os resultados foram avaliados utilizando como 
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parâmetro a intensidade da fluorescência emitida pelo núcleo em cada uma das 

situações. O ensaio foi realizado em triplicata em um único experimento. 

 

3.24. Avaliação da Expressão da Proteína Pró-apoptótica (Bak) 

 

Diante os dados encontrados no estudo dos miRNAs, associados à apoptose, 

foi realizada a avaliação da proteína pró-apoptótica Bak no sistema de interação 

fungo-célula. Para isso, o ensaio de interação procedeu-se em placa de 96 poços, 

conforme o descrito no item 3.8. O tratamento da interação foi realizado com O,O-

HDZ (3,90 µg/mL), FCZ (4 µg/mL) e a combinação entre os antifúngicos (O,O-HDZ 

1,9 µg/mL e FCZ 1 µg/mL) por 2 e 6 horas. Este ensaio foi realizado por meio de 

reação de imunofluorescência, utilizando o anticorpo primário anti-Bak anti-rabbit 

(SantaCruz
®

), anticorpo secundário Alexa Fluor 594 (Sigma-Aldrich
®

) e marcação 

nuclear com DAPI (Sigma-Aldrich®) conforme descrito no item 3.10, com algumas 

modificações. As marcações realizadas neste ensaio nos permitiu observar a proteína 

Bak dispersa no citoplasma celular marcada em vermelho e marcação nuclear em 

azul. Por meio da leitura realizada no IN Cell Analyzer 2000 GE e análise dos dados 

pelo software IN Cell Investigator 1000 Workstation, foi possível quantificar o 

número total de células por poço, assim como a intensidade de fluorescência do 

citoplasma, em cada situação, a qual corresponde a expressão da proteína Bak. O 

ensaio foi realizado em triplicatas de réplicas de dois experimentos independentes. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinação da Concentração Inibitótia Mínima (CIM) e 

Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

 

 A atividade antifúngica determinada pela análise inicial, com resveratrol e 

seus seis análogos, revelou que o resveratrol propriamente dito, não apresentou 

atividade antif n ica (  M e  FM ≥ 250 µ /mL), enquanto que os análogos com a 

inserção do grupamento hidrazona nas posições, meta-meta (M,M-HDZ), para-para 

(P,P-HDZ) e meta-para (M,P-HDZ) mostraram atividade fungicida considerada fraca, 

com valores de CIM e CFM igual a 125 µg/mL. No entanto, três análogos contendo a 

hidrazona nas posições orto,orto (O,O-HDZ), orto,para (O,P-HDZ) e orto,meta (O,M-

HDZ), mostraram melhor atividade fungicida contra a cepa ATCC 90112 de C. 

neoformans com valores de CIM e CFM iguais a 7,81 µg/mL (O,O-HDZ) e 31,25 

µg/mL (O,P-HDZ e O,M-HDZ), conforme descritos na Tabela 2.  

 A partir deste resultado, foi avaliada a atividade antifúngica do resveratrol e 

dos três análogos citados acima com melhor atividade antifúngica, contra três isolados 

clínicos de C. neoformans (CnS, CnI e CnR), utilizando a cepa ATCC 90112 como 

controle do ensaio. De acordo com os resultados mostrados na Tabela 3, observamos 

que, assim como para a cepa ATCC 90112, o resveratrol não mostrou atividade 

antifúngica para os três isolados cl nicos (  M e  FM ≥ 250 µg/mL). As moléculas 

O,P-HDZ e O,M-HDZ apresentaram baixa atividade fungicida, com valores de CIM e 

CFM variando entre 31,25 e 125 µg/mL. No entanto, a molécula O,O-HDZ 

apresentou melhor atividade fungicida, mostrando valores de CIM e CFM entre 0,97 e 

1,95 µg/mL.  

 Os fármacos AMB e FCZ também foram usados como controle do teste de 

atividade antifúngica, mostrando valores de CIM e CFM equivalentes aos padrões 

determinados por análises globais de resistência (Espinel-Ingroff et al., 2012). 

Diante desses resultados, determinamos que o composto orto-orto hidrazona 

(O,O-HDZ) será utilizado para os ensaios de eficácia antifúngica. 
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Tabela 2: “Screening” inicial da atividade antifúngica pela determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida mínima (CFM) do 

resveratrol e seis hidrazonas análogas do resveratrol contra a cepa ATCC 90112 de 

Cryptococcus neoformans. 

Compostos / 

Leveduras 

Cryptococcus neoformans 

ATCC 90112 

Candida  krusei 

ATCC 6258 

Candida glabrata  

ATCC 90030 

CIM* CFM* CIM* CFM* CIM* CFM* 

Resveratrol ≥ 250 ≥ 250 >250 >250 >250 >250 

O,O-HDZ 7,81 7,81 62,5 62,5 1,95 1,95 

M,M-HDZ 125,0 125,0 >250 >250 >250 >250 

P,P-HDZ 125,0 125,0 >250 >250 >250 >250 

O,M-HDZ 31,25 31,25 >250 >250 >250 >250 

O,P-HDZ 31,25 31,25 >250 >250 250,0 250,0 

M,P-HDZ 125 125 >250 >250 >250 >250 

AMB 0,25 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 

FCZ 4,0 4,0 16,0 16,0 1,0 1,0 

*Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima 

(CFM), foram expressas na unidade µg/mL. FCZ – fluconazol; AMB – anfotericina B. 
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Tabela 3: Valores da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida 

mínima (CFM) do resveratrol e três hidrazonas análogas do resveratrol contra 

isolados clínicos de Cryptococcus neoformans. 

Isolados/Compostos ATCC 90112 CnS CnI CnR 

CIM* / CFM* CIM* / CFM* CIM* / CFM* CIM* / CFM* 

O,O-HDZ 7,81 / 7,81 0,97 / 0,97 0,97 / 0,97 1,95 / 1,95 

O,P-HDZ 31,25 / 31,25 62,5 / 62,5 125 / 125 31,25 / 31,25 

O,M-HDZ 31,25 / 31,25 62,5 / 62,5 125 / 125 125 / 125 

RESVERATROL ≥ 250 / ≥ 250 ≥ 250 / ≥ 250 ≥ 250 / ≥ 250 ≥ 250 / ≥ 250 

AMB 0,125 / 0,125 0,125 / 0,125 0,125 / 0,125 0,125 / 0,125 

FCZ 4,0 / 8,0 4,0 / 8,0 16,0 / 16,0 64,0 / 64,0 

*Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima 

(CFM), foram expressas na unidade µg/mL. FCZ – fluconazol; AMB – anfotericina B. CnS – 

isolado clínico de C. neoformans sensível ao FCZ; CnI – isolado clínico de C. neoformans 

dose dependente para FCZ; CnR – isolado clínico de C. neoformans resistente ao FCZ. 

 

4.2. Determinação da Atividade Combinatória 

 

 A atividade combinatória entre FCZ e O,O-HDZ, foi avaliada frente à cepa 

ATCC 90112 e ao isolado clínico resistente CnR. Entre todas as combinações 

testadas no “tabuleiro de  adrez”, apenas uma se mostrou sinérgica quando testadas 

para cepa ATCC 90112 (1,95 µg/mL para O,O-HDZ e 1,0 µg/mL para FCZ), uma 

combinação para o isolado clínico CnR (0,97 µg/mL para O,O-HDZ e 1,0 µg/mL 

para F Z), por apresentarem    F ≤ 0,5. Sendo que a combinação para a cepa AT   

90112, mostrou potencialização da atividade antifúngica em 4 vezes quando 

comparado com o tratamento com os compostos isolados, tanto para O,O-HDZ 

quanto para FCZ.  

 Já para o isolado clínico resistente (CnR) a combinação sinérgica 

potencializou a atividade antifúngica em 2 vezes para O,O-HDZ e 64 vezes para 

FCZ, conforme mostra a Tabela 4. Diante esses resultados, a combinação sinérgica 

entre 1,95 µg/mL de O,O-HDZ e 1,0 µg/mL de FCZ, foi utilizada nos demais testes 

de eficiência antifúngica. 
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Tabela 4: Valores das CIM de O,O-HDZ e FCZ em combinação e valores de ICIF 

para cepa ATCC 90112 de C. neoformans e isolado clínico CnR.  

C. neoformans Antifúngicos CIM  da 

combinação 

Redução da 

CIM 

ICIF 

ATCC 90112 O,O-HDZ 1,95 µg/mL 4 X 0,5 

FCZ 1,0 µg/mL 4 X 

CnR O,O-HDZ 0,97 µg/mL 2 X 0,5 

FCZ 1,0 µg/mL 64 X 

*CnR – Isolado clínico de C. neoformans com sensibilidade reduzida para fluconazol; O,O-

HDZ – Análogo orto,orto de resveratrol; FCZ – Fluconazol; CIM da associação – Valor da 

CIM para cada composto avaliado em combinação; ICIF – Índice de concentração inibitória 

fracionada 

 

4.3. Avaliação da Citotoxicidade 

 

 A citotoxicidade dos compostos antifúngicos, assim como a combinação entre 

eles, foi avaliada pelo método do MTT e consideramos concentrações não citotóxicas, 

as que mantiveram ≥ 80 % de células. Nossos dados mostraram baixa citotoxicidade 

em células A549, AMJ2-C11 e U87-MG tanto para o composto O,O-HDZ como para 

FCZ e a associação entre os antifúngicos. A Figura 6 mostra a porcentagem de 

viabilidade celular do tratamento das células com O,O-HDZ e com FCZ nas três 

linhagens celulares.  

 Esses dados mostraram que as concentrações de O,O-HDZ em células A549 

tratadas com concentrações de 0,97 µg/mL, 7,81 µg/mL e 31,25 µg/mL, mantiveram 

88,5 %, 84,5 % e 76,5 % de células viáveis, respectivamente. No entanto, a maior 

concentração testada (250 µg/mL) mostrou apenas 64,5 % de viabilidade celular. O 

mesmo perfil foi observado para os tratamentos com FCZ, sendo que as 

concentrações de 0,125 µg/mL, 1,0 µg/mL, 8,0 µg/mL e 64 µg/mL mantiveram 82 %, 

75 %, 72,5 % e 68 % de células vivas, respectivamente.  

 A toxicidade em macrófagos (AMJ2-C11) mostrou-se ainda mais reduzida 

com os dois tratamentos. O tratamento com todas as concentrações de O,O-HDZ 
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apresentou viabilidade celular na faixa de 86 % a 97,5 %; enquanto que o porcentual 

de viabilidade celular para FCZ permaneceu entre 95 % e 99 %.  

 O composto O,O-HDZ e FCZ, também não mostraram ser citotóxico em 

células U87-MG, por apresentarem de 76,5 % a 98 % de células vivas com o 

tratamento por O,O-HDZ e 90 % a 72 % de viabilidade para FCZ. O controle de 

citotoxicidade utilizado no ensaio (H2O2) mostrou viabilidade reduzida entre 30 % a 

35. 

 Após avaliar a viabilidade celular das três linhagens celulares frente aos 

tratamentos antifúngicos, foi determinado o IC50 e do IS, os quais estão expressos na 

Tabela 5. Observamos que para as três linhagens celulares avaliadas, tanto O,O-HDZ 

quanto FCZ mostraram concentrações de IC50 superiores aos valores de CIM, sendo 

que os valores de IC50 variaram de 352,1 a 568,2 µg/mL para O,O-HDZ e de 100 a 

640 µg/mL para FCZ. Os valores de IS para os compostos mostraram-se superiores a 

10 e para os compostos em combinação, foi observado um aumento considerável no 

IS, indicando maior toxicidade para as células leveduriformes em relação às células 

hospedeiras (Tabela 5). 

 Diante dos dados dos IS para os compostos antifúngicos isolados e 

combinados, observamos que a combinação entre O,O-HDZ e FCZ, além de 

potencializar a atividade antifúngica do fármaco FCZ, aumenta a seletividade dos 

compostos atingir a levedura sem causar danos às células humanas, uma vez que o IS 

nos mostra o quanto uma substância é agressiva aos micro-organismos em relação às 

células humanas (IS > 10). 
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Figura 6: Representação da viabilidade celular das linhagens A549, AMJ2-C11 e 

U87-MG, após o tratamento, com O,O-HDZ e FCZ, pelo método do MTT. 

Representação da média ± SD, pelo teste estatístico Two-Way ANOVA. 

 

 

Tabela 5: Avaliação dos valores de IC50 e IS do O,O-HDZ, FCZ e associação entre os 

compostos, em pneumócitos alveolares tipo II (A549), macrófagos alveolares (AMJ2-

C11) e células de glioblastoma humano (U87-MG). 

Amostras A549 AMJ2-C11 U87-MG 

 IC50 IS IC50 IS IC50 IS 

O,O-HDZ 

(7,81 µg/mL) 

352,1 µg/mL 45,0 420,0 µg/mL 53,77 568,2 µg/mL 72,75 

FCZ 

(4,0 µg/mL) 

100,0 µg/mL 25,0 640,0 µg/mL 160,0 106,7 µg/mL 26,67 

Combinação 

O,O-HDZ 

(1,95 µg/mL) 

 

- 

 

166,7 

 

- 

 

215,4 

 

- 

 

291,4 

FCZ 

(1,0 µg/mL) 

 100,0  640,0  106,7 

*O,O-HDZ – Análogo orto,orto do resveratrol; FCZ – Fluconazol; IC50 – Concentração capaz 

de matar 50% das células; IS – Índice de seletividade. 
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4.4. Estudo da Interação Cryptococcus neoformans e Célula Hospedeira 

Avaliada por Citometria de Fluxo 

 

 O estudo da interação fungo-célula foi realizado pela técnica de citometria de 

fluxo, que nos permitiu avaliar a porcentagem de células infectadas por C. 

neoformans (Anexos I a III). A técnica de citometria de fluxo foi realizada para as 

três linhagens celulares (A549, AMJ2-C11 e U87-MG), incluindo os tratamentos com 

os compostos O,O-HDZ e FCZ em concentrações sub-ótimas e também com a 

combinação sinérgica entre os antifúngicos, nos intervalos de 2 e 6 horas de 

tratamento.  

A Figura 7 mostra a porcentagem de interação fungo-célula das três linhagens 

celulares nos diferentes tempos de estudo, o que nos permitiu fazer uma comparação 

da porcentagem de interação entre os tempos de infecção 1, 3 e 7 horas.  

Os dados mostram que as linhagens U87-MG e AMJ2-C11 apresentam maior 

taxa de interação que a A549, em todos os tempos avaliados. No tempo de 1 hora, 

AMJ2-C11 e U87-MG mostraram 84 % e 79,3 % de interação, respectivamente, 

enquanto que a interação em A549 em 1 hora foi em torno de 59 %. Em 3 e 7 horas de 

interação, a taxa de interação em AMJ2-C11 mostrou-se equivalente a 93,8 % e 94,9 

%, respectivamente e a interação em células U87-MG foi de mais de 87,7 % e 79,8 %, 

respectivamente; enquanto que a célula A549 mostrou menor taxa de interação, com 

59 % de interação em 1 hora, 46,8 % em 3 horas e 36,7 % no tempo de 7 horas. 

Apesar das diferenças das taxas de interação observadas quando comparamos 

em um mesmo tempo e entre as linhagens celulares, assim como quando comparamos 

uma mesma linhagem nos diferentes tempos de interação, apresentou diferença 

estatística significante a comparação da interação entre a célula A549 e das demais 

células, em todos os tempos de interação. Em contrapartida as demais células não 

apresentaram significância estatística quando comparadas nos diferentes tempos de 

interação.  

Os resultados da interação após tratamento estão representados na Figura 8, 

onde está expressa a porcentagem de interação de C. neoformans nas diferentes 

linhagens celulares após os tempos de tratamento. Todos os tratamentos apresentaram 
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uma provável capacidade de reduzir a interação fungo-célula. A taxa de interação de 

C. neoformans em células A549 em 2 horas de tratamento com O,O-HDZ (3,90 

µg/mL) mostrou-se reduzida em aproximadamente 13 %, tratado com FCZ (4 µg/mL) 

em 5,5 % e com a combinação 7,6 %. No tempo de 6 horas de tratamento, 

observamos redução da interação em 12,5 % com o tratamento com O,O-HDZ e 18,25 

% com a combinação, visto que não houve redução da interação com o tratamento de 

FCZ. Os tratamentos não mostraram redução significativa da taxa de interação de C. 

neoformans em células A549, quando comparado com o controle de interação não 

tratado.  

Os tratamentos avaliados não reduziram a taxa de interação de C. neoformans 

com células AMJ2-C11. No entanto, a taxa de interação em células U87-MG, 

apresentou-se reduzida quando a interação foi tratada com os antifúngicos, 

principalmente com a combinação sinérgica, mostrando redução significativa da taxa 

de interação, nos tempos de 2 e 6 hroas, quando comparado com o controle de 

interação sem tratamento. Foi observada uma redução de 8 % da interação com 

tratamento de O,O-HDZ, 17,9 % com FCZ e 60,6 % com a combinação sinérgica, 

sendo todos os tratamentos por 2 horas. Após 6 horas de tratamento, observamos 

redução da interação em 17,1 % quando tratado com O,O-HDZ e 23,4 %  quando 

tratados com FCZ e com a combinação sinérgica. Os tratamentos propostos 

mostraram-se mais eficiente na redução da interação de C. neoformans e células U87-

MG, o que mostra que a combinação sinérgica parece atacar uma via de interação 

específica para células da glia. 
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Figura 7: Estudo da interação de C. neoformans com as diferentes linhagens 

celulares (A549, AMJ2-C11 e U87-MG) nos intervalos de 1, 3 e 7 horas de infecção, 

por meio de citometria de fluxo. Teste estatístico two-away ANOVA com pós-teste 

de Bonferroni para comparação múltipla. *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,005. 
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Figura 8: Interação de C. neoformans com células hospedeiras (A549, AMJ2-C11 e 

U87-MG) após os tratamentos O,O-HDZ, FCZ e combinação entre os compostos, 

nos intervalos de 2 e 6 horas, por citometria de fluxo. Teste estatístico two-away 

ANOVA com pós-teste de Bonferroni para comparação múltipla. *Controle vs 

tratamentos. **P<0,01. 

 

4.5. Estudo da Interação Cryptococcus neoformans e Célula Hospedeira 

Avaliada por Imunofluorescência 

 

A taxa de infecção de C. neoformans em células hospedeiras, também foi 

avaliada por meio de imunofluorescência. A Figura 9 mostra a quantificação da 

interação nos três tempos de interação estudados. Observamos que a interação de C. 

neoformans com células de glioblastoma humano mostrou maior taxa de interação nos 

tempos iniciais de 1 e 3 horas. Em células A549, a interação com a levedura mostrou 

a menor taxa de interação com aproximadamente 19,3 %, 22 % e 31 % nos tempos de 

1, 3 e 7 horas, respectivamente. Já em células AMJ2-C11, a interação com C. 
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neoformans equivalente a 38,3 %, 35,5 % e 38 %, nos tempos de 1, 3 e 7 horas. A 

interação de C. neoformans em células U87-MG mostrou a maior taxa de interação e 

com diferença estatística significante quando comparado com as duas outras linhagens 

celulares no tempo de 1 hora e com macrófagos alveolares, no tempo de 3 horas de 

interação. A taxa de interação em células U87-MG foi igual a 66,2 % no tempo de 1 

hora, 60,2 % no tempo de 3 horas e 32,7 % no tempo de 7 horas de interação. 

Nas Figuras 10, 11 e 12 estão representadas as imagens das interações nas 

células A549, AMJ2-C11 e U87-MG, respectivamente; com marcação das células 

hospedeiras em verde (citoplasma) e azul (núcleo) e C. neoformans pode ser 

visualizado pela marcação do polissacarídio GXM presente na cápsula. Por meio 

destas marcações, foi possível quantificar o número de células hospedeiras presente 

nos poços das placas e o número de células hospedeiras contendo a levedura. Através 

desta quantificação foram calculadas as porcentagens de interações. 

A Figura 13 representa as porcentagens das interações de C. neoformans com 

as células hospedeiras, após tratamentos de 2 e 6 horas, analisadas por meio de 

imunofluorescência. Observamos que os tratamentos reduziram significativamente a 

interação de C. neoformans e A549, sendo que o tratamento com O,O-HDZ reduziu a 

interação em 17,2 % e 28 % nos tempos de 2 e 6 horas, respectivamente.  

O tratamento com FCZ mostrou semelhança na redução da interação quando 

comparado ao tratamento com O,O-HDZ, com redução da interação em 17,5 % e 28,4 

% nos tempos de 2 e 6 horas, respectivamente. A combinação de O,O-HDZ e FCZ, 

não mostrou potencialização na atividade, uma vez que reduziu a interação em 19,8 % 

em 2 horas de tratamento e 28 % em 6 horas de tratamento.  

A interação de C. neoformans em células AMJ2-C11, não mostrou diferença 

estatística significante entre os tratamentos da interação com os compostos 

antifúngicos e com a combinação entre eles. No entanto, os tratamentos na interação 

de C. neoformans com células U87-MG, mostraram redução significante da taxa de 

interação com 2 horas, sendo que o tratamento da interação de C. neoformans com 

U87-MG pela combinação dos antifúngicos, reduziu 32,7 % da interação, no tempo 

de 2 horas e 11,7 % no tempo de 6 horas. 
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Figura 9: Gráfico representativo da quantificação da interação entre C. neoformans 

ATCC 90112 com diferentes linhagens celulares (A549, AMJ2-C11 e U87-MG) em 

diferentes tempos, por meio de imunofluorescência utilizando IN Cell Analyser 2000 

GE. Análise foi realizada pelo software IN Cell Investigator Workstation GE. Dados 

estatísticos foram analisados pelo Graphpad Prisma, one-way ANOVA (Média ± SD), 

com análise comparativa entre todos os tempos de interação, por postest de 

Bonferroni. ***P<0,005; **P<0,001. 
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Figura 10: Imunofluorecência da interação de Cryptococcus neoformans ATCC 

90112 com células A549. A – Células A549 não infectadas. B – Marcação do núcleo 

celular com DAPI (azul). C – Marcação do citoplasma com Faloidina-FITC (verde). 

D – Marcação do C. neoformans pelo anticorpo monoclonal Anti-GXM 18B7 e 

anticorpo secundário IgG anti-mouse conjugado com Cy3 (vermelho) E – Imagem 

fusionada da interação A549 e C. neoformans. 
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Figura 11: Imunofluorecência da interação de Cryptococcus neoformans ATCC 

90112 com células AMJ2-C11. A – Células AMJ2-C11 não infectadas. B – Marcação 

do núcleo celular com DAPI (azul). C – Marcação do citoplasma com Faloidina-FITC 

(verde). D – Marcação do C. neoformans pelo anticorpo monoclonal Anti-GXM 18B7 

e anticorpo secundário IgG anti-mouse conjugado com Cy3 (vermelho) E – Imagem 

fusionada da interação AMJ2-C11 e C. neoformans. 
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Figura 12: Imunofluorecência da interação de Cryptococcus neoformans ATCC 

90112 com células U87-MG. A – Células U87-MG não infectadas. B – Marcação do 

núcleo celular com DAPI (azul). C – Marcação do citoplasma com Faloidina-FITC 

(verde). D – Marcação do C. neoformans pelo anticorpo monoclonal Anti-GXM 18B7 

e anticorpo secundário IgG anti-mouse conjugado com Cy3 (vermelho) E – Imagem 

fusionada da interação U87-MG e C. neoformans. 
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Figura 13: Interação de C. neoformans com células hospedeiras (A549, AMJ2-C11 e 

U87-MG) após os tratamentos O,O-HDZ, FCZ e combinação entre os compostos, 

nos intervalos de 2 e 6 horas, por imunofluorescência. Teste estatístico two-away 

ANOVA com pós-teste de Bonferroni para comparação múltipla. *Controle vs 

tratamentos. **P<0,01; ***P<0,005. 

 

4.6. Ensaio de Toxicidade em Zebrafish 

 

 A toxicidade de O,O-HDZ, FCZ e combinação entre os compostos, foi 

avaliada em embriões de zebrafish. A Figura 14 mostra a curva de sobrevivência dos 

embriões frente à concentração subótima de O,O-HDZ (3,9 µg/mL) utilizada nos 

ensaios in vitro e aproximadamente dez vezes a concentração subótima (31,25 

µg/mL).  

 A curva de sobrevida foi traçada tendo em vista embriões coagulados e não 

coagulados. Observamos que a concentração de 31,25 µg/mL de O,O-HDZ mostrou 

coagulação já em 4 hpf, mantendo aproximadamente 83 % dos embriões vivos. No 
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tempo de 24 hpf a taxa de sobrevivência reduziu para 40 % e em 48 hpf menos de 20 

% mantiveram-se vivos. Desta forma, observamos que este grupo de embriões 

mostrou diferença estatística significante quando comparado com o grupo controle 

sem tratamento.  

 A concentração de 3,9 µg/mL de O,O-HDZ, também mostrou diferença 

estatística significativa quando comparado com o controle de embriões sem 

tratamento, sendo que coagulação nos embriões foi observada a partir de 24 hpf, onde 

80 % dos embriões permaneceram vivos e em 48 hpf essa taxa reduziu para 50 %. A 

combinação sinérgica (1,9 µg/mL de O,O-HDZ  e 1 µg/mL de FCZ), FCZ e o 

solvente DMSO 1 %, não mostraram diferença estatística na sobrevivência dos 

embriões quando comparado com o controle de embriões sem tratamento. 

Além da sobrevivência, foi observada a presença de alterações morfológicas 

nos embriões de zebrafish, as quais estão representadas nas Figuras 15, 16 e 17. 

Observamos que a faixa de concentração de 250 µg/mL a 31,25 µg/mL de O,O-HDZ, 

mostraram retardo no desenvolvimento embrionário, uma vez que, no tempo de 4 hpf, 

os embriões que não apresentaram coagulação, permaneceram nas fases iniciais do 

desenvolvimento, com aproximadamente 64 - 128 células correspondente ao estágio 

de 2 hpf (Figura 15) (Kimmel et al., 1995).  

 Na concentração de 31,25 µg/mL e em concentrações inferiores (15,62 e 7.81 

µg/mL) de O,O-HDZ, os embriões sobreviventes mostraram anormalidades no 

desenvolvimento embrionário no tempo de 24 hpf, como observado na Figura 16. No 

entanto, em concentrações igual e inferiores a 3,9 µg/mL, deste mesmo composto, não 

foi observado alterações morfológicas nos embriões sobreviventes no tempo de 48 

hpf. Dessa forma, houve desenvolvimento normal com descorionização dos embriões, 

conforme observado na Figura 17.  

 O tratamento com FCZ e com a combinação sinérgica não mostraram 

alterações morfológicas, assim como o controle com o solvente DMSO 1,5 %. 

 A Figura 18, representa a frequência cardíaca dos embriões sobreviventes ao 

tratamento, avaliada no tempo de 48 hpf. Não foram observadas alterações 

significativas nos batimentos cardíacos por minuto em embriões tratados com O,O-

HDZ e com FCZ, quando comparados com o controle sem tratamento. No entanto, 
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houve redução significante, de aproximadamente 30 % nos batimentos cardíacos dos 

embriões tratados com a combinação sinérgica de O,O-HDZ (1,9 µg/mL) e FCZ (1,0 

µg/mL).  

 

Figura 14: Curva de sobrevida de embriões de Zebrafish, após o contato com os 

tratamentos com O,O-HDZ e FCZ nas concentrações de 31,25 µg/mL e 3,9 µg/mL e o 

tratamento com a combinação sinérgica entre os antifúngicos (O,O-HDZ 1,9 µg/mL e 

FCZ 1,0 µg/mL). Os tratamentos foram adicionados aos embriões com 1 hpf e os 

mesmos foram observados pelos tempos de 4hpf, 24hpf e 48hpf. Os dados foram 

analisados utilizando GraphPad Prisma e por teste estatístico one-way ANOVA com 

pós-teste de Dunn´s para comparação múltipla. *Controle vs. tratamentos. **P<0,01; 

***P<0,005. 
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Figura 15: Imagens do desenvolvimento embrionário de Zebrafish no estágio de 4 

hpf.  A - Embrião sem tratamento demonstrando o embrião normal para o estágio de 4 

hpf. B - Embrião coagulado, o qual consideramos embrião morto. C - Embrião no 

tempo de desenvolvimento de 4hpf, após o tratamento com 250 µg/mL de O,O-HDZ. 

D – Embrião no tempo de desenvolvimento de 4hpf, após o tratamento com 31,25 

µg/mL de O,O-HDZ. As imagens C e D mostram alterações embrionárias causadas 

pelos tratamentos. Imagens obtidas a partir de microscópio invertido em aumento de 

40 X.  
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Figura 16: Imagens do desenvolvimento embrionário de Zebrafish no estágio de 24 

hpf. A - Embrião sem tratamento demonstrando o embrião normal para o estágio de 

24 hpf. B – Embrião no tempo de desenvolvimento de 24hpf, após o tratamento com 

31,25 µg/mL de O,O-HDZ. C – Embrião no tempo de desenvolvimento de 24hpf, 

após o tratamento com 15,6 µg/mL de O,O-HDZ. D – Embrião no tempo de 

desenvolvimento de 24hpf, após o tratamento com 7,8 µg/mL de O,O-HDZ. As 

imagens B, C e D mostram alterações embrionárias causadas pelos 

tratamentos.Imagens obtidas a partir de microscópio invertido em aumento de 40 X. 

 

 

 

 



64 
 

 

Figura 17: Imagens do desenvolvimento embrionário de Zebrafish no estágio de 48 

hpf. A - Embrião sem tratamento demonstrando o embrião normal para o estágio de 

48 hpf com a presença do córion envolvendo o embrião. B – Embrião sem tratamento 

demonstrando o embrião normal para o estágio de 48 hpf sem a presença do córion 

envolvendo o embrião. C – Embrião no tempo de desenvolvimento de 48 hpf, após o 

tratamento com 3,9 µg/mL de O,O-HDZ, demonstrando que o tratamento com igual e 

infereior a 3, 9 µg/mL, não mostram alterações morfológicas embrinárias. Imagens 

obtidas a partir de microscópio invertido em aumento de 40 X. 
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Figura 18: Gráfico representativo da frequência cardíaca de embriões de Zebrafish 

(48hpf) após o contato com os tratamentos de O,O-HDZ, FCZ e combinação 

sinérgica. Os dados foram analisados utilizando GraphPad Prisma, one-way ANOVA 

(Média ± SD), com análise comparativa por pós-teste de Bonferroni. Controle vs. 

tratamentos. ***P<0,005. 

 

4.7. Ensaio de Toxicidade em Galleria mellonella 

 

Foi avaliado a toxicidade de O,O-HDZ em larvas de G. mellonella, nas doses 

de 1000 mg/Kg, 100mg/Kg, 50 mg/Kg, 10 mg/Kg, 5 mg/Kg e 1 mg/Kg. Esses valores 

foram escolhidos tendo em vista as doses a serem utilizadas para o ensaio de 

eficiência antifúngica em modelo murino. 

Além dos tratamentos, foi testada a composição do veículo utilizado para 

solubilização de O,O-HDZ, conforme descrito no item 3.2. Este ensaio foi realizado 

durante 7 dias após a administração de 10µL do tratamento na terceira pró-pata das 

larvas.  
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Durante os sete dias, foram analisados se havia melanização e movimento das 

larvas. Não foram observadas alterações dos tratamentos e veículo quando comparado 

com o controle, podendo observar no sétimo dia o desenvolvimento de pupas, o que 

mostra a evolução normal das larvas (Figura 19). Desta forma, determinamos que 

DL50 para HDZ no modelo de G. mellonella foi superior a 1000 mg/Kg. 

 

Figura 19: Ilustração do ensaio de toxicidade de O,O-HDZ em larvas de Galleria 

mellonella, por meio da representação do grupo de larvas normais (controle) nos 

tempos de 1, 4 e 7 dpt (dias pós-tratamento), assim como o grupo de larvas tratado 

com o veículo utilizado para o preparo das doses e ainda o grupo de larvas tratado 

com a maior dose avaliada (1000 mg/Kg). 
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4.8. Avaliação da Toxicidade em Modelo Murino 

 

Tendo em vista que as dosagens de O,O-HDZ, avaliadas pela DL50 em modelo 

G. mellonella, não mostraram toxicidade, as mesmas dosagens foram avaliadas em 

modelo murino para diversos parâmetros de toxicidade. 

A Figura 20 mostra a média do ganho de peso dos animais, por grupo, ao 

longo dos 14 dias de experimento. Observamos que todos os grupos de animais 

mostram ganho de peso. Por meio de análise estatística, comparando os grupos 

tratados com o grupo controle, o qual recebeu somente o veículo como tratamento, 

não houve diferença estatística, em relação à variação de peso. Tais dados também 

estão descritos na Tabela 6, onde podemos observar a média do peso dos animais 

antes do tratamento e no 14º dia após o tratamento, mostrando, mais uma vez que 

todos os grupos tiveram ganho de peso e que houve uma equivalência de peso entre os 

grupos.  

A Tabela 6, também mostra o número de morte dos animais por grupo, no 

decorrer do experimento. Observamos que o grupo tratado com maior dose (1000 

mg/Kg) apresentou alta porcentagem de morte (60 %). Diante o baixo n de animais 

por grupo, até o momento, consideramos que a DL50 de O,O-HDZ corresponde a 

dosagem de 1000 mg/Kg.  
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Figura 20: Avaliação do ganho de peso corporal dos camundongos C57Bl/6 durante 

14 dias após o tratamento com o composto O,O-HDZ em diferentes dosagens. Análise 

estatística foi realizada pelo teste two-way ANOVA com pós-teste de Bonferroni, não 

mostrando diferença estatística entre os grupos. 

 

Tabela 6. Peso corporal inicial e final dos animais e número de mortes ao longo 14 

dias após o tratamento com diferentes dosagens de O,O-HDZ. 

Grupos n Peso corporal (g) Mortes 

0 dpt** 14 dpt** 

Controle 5 16,54 ± 1,51 19,8 ± 1,27 0 

1 mg/Kg 5 15,12 ± 1,72 17,87 ± 0,29 0 

5 mg/Kg 5 16,20 ± 2,74 20,07 ± 1,63 0 

10 mg/Kg 5 16,40 ± 1,80 19,74 ± 0,82 0 

50 mg/Kg 5 16,34 ± 1,05 18,54 ± 1,04 0 

100 mg/Kg 5 15,90 ± 2,03 19,42 ± 0,55 0 

1000 mg/Kg 5 16,76 ± 1,40 20,40 ± 1,97 3 

*Dados de peso corporal em gramas (g), representado pela média dos pesos dos animais por 

grupo e desvio padrão. **dpt – dias pós-tratamento. 
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Os animais também foram submetidos ao ensaio de comportamento, através 

do qual, foi possível analisar sinais relacionados com o sistema nervoso autônomo, 

sistema nervoso central e sistema nervoso sensorial. A Figura 21 mostra a avaliação 

do comportamento ao longo do experimento, por meio de curva. Essas observações 

também foram avaliadas por gráficos de área sob a curva (AUC), através do qual foi 

possível realizar análise estatística (Figura 22). Observamos que, apesar de várias 

dosagens mostrarem alteração na curva comportamental, apenas o grupo tratado com 

O,O-HDZ 1000 mg/Kg apresentou diferença estatística quando comparado com o 

grupo controle para as funções do sistema nervoso autônomo e sensorial. 

Análise dos parâmetros comportamentais, isoladamente, mostrou que 

piloereção, batimentos cardíacos, lacrimejação, vocalização e convulsão, não 

apresentaram anormalidades durante o experimento. No entanto, os parâmetros: 

tremor, reflexo auricular, sedação, força ao agarrar, respiração e cor da pele 

apresentaram anormalidades entre os grupos. Estes resultados estão indicados na 

Figura 23. 

Foi observado que a cor da pele, reflexo auricular e sedação, não mostraram 

diferença estatística quando comparado esses parâmetros nos grupos tratados com o 

grupo controle. Já para o grupo que recebeu a dosagem de 1000 mg/Kg, os parâmetros 

associados à força ao agarrar, respiração e tremor, apresentaram diferença estatística 

em relação com grupo controle. Este dado indica que a maior dosagem, a qual nós 

consideramos como DL50, reduz consideravelmente a força muscular, induz tremor e 

aumenta a frequência respiratória.  
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Figura 21: Representação das variações do comportamento, associados ao sistema 

nervoso, de camundongos após o tratamento com O,O-HDZ em diferentes dosagens, 

durante o período de 14 dias. *dpt – dias pós-tratamento. 
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Figura 22: Representação gráfica da curva sob a área (AUC) das variações 

comportamentais de camundongos tratados com O,O-HDZ em diferentes dosagens, 

ao longo de 14 dias. Análise estatística foi realizada pelo teste one-way ANOVA com 

pós-teste de Bonferroni. Dosagens vs. Controle.* P<0,05; **P<0,01.  
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Figura 23: Avaliação dos parâmetros comportamentais durante 14 dias após a 

administração das dosagens de O,O-HDZ em camundongos C57Bl/6, determinada. 

Análise estatística foi realizada pelo teste One-Way ANOVA com pós-teste de 

Bonferroni. dosagens vs. controle,** P<0,01; ***P<0,005. 

 

4.9. Avaliação Bioquímica 

 

Os animais tratados por 14 dias, com as diferentes dosagens de O,O-HDZ, 

foram submetidos à coleta de sangue total para análise de parâmetros bioquímicos 

associados às funções renais, pela dosagem de creatinina e ureia e funções hepáticas, 

pelas enzimas aspartato transaminase (ASL) e alanina transaminase (ALT). A Tabela 

7 mostra a média e o desvio padrão das dosagens de creatinina e ureia na unidade 

mg/dL e dosagens de AST e ALT na unidade U/L.  Não houve alterações nos índices 

de ureia e creatinina, quando comparamos os grupos tratados com o controle. Para as 

enzimas hepáticas AST e ALT, apesar de mostrar variação dos valores quando 

comparamos os tratamentos com o controle, também não houve diferença estatística 

significante.  
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Tabela 7. Dosagem bioquímica de ureia, creatinina, AST e ALT em soro de 

camundongos tratados por 14 dias com diferentes dosagens de O,O-HDZ. 

Grupos n Ureia 

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

AST 

(U/L) 

ALT 

(U/L) 

Controle 5 51,70±7,49 0,39±0,43 332,66±123,05 167,66±102,84 

1 mg/Kg 5 46,75±14,49 0,41±0,41 190,00±0,00 82,00±0,00 

5 mg/Kg 5 52,85 ± 5,44 0,39 ± 0,28 - 969,00 ± 0,00 

10 mg/Kg 5 47,65 ± 8,80 0,55 ± 0,33 329,00 ± 154,78 364,00 ± 413,98 

50 mg/Kg 5 52,0 ± 13,54 0,20 ± 0,16 751,20 ± 175,81 492,20 ± 180,76 

100 mg/Kg 5 50,37 ± 6,40 0,14 ± 0,02 342,66 ± 257,77 364,50 ± 303,39 

1000 mg/Kg 2 69,20 ± 0,00 0,11 ± 0,00 814,00 ± 0,00 466,00 ± 0,00 

*Valor das dosagens bioquímicas expressos pela média ± SD. Estatística por one-way 

ANOVA com pós-teste de Bonferroni. 

 

4.10. Ensaio de Sobrevivência  

 

A atividade antifúngica do composto O,O-HDZ nas dosagens de 1 mg/Kg e 10 

mg/Kg, FCZ a 10 mg/Kg e a associação dos dois compostos antifúngicos, foi avaliada 

em camundongos, por meio de diversos parâmetros, incluindo a sobrevivência dos 

animais tratados. Os animais infectados com C. neoformans, receberam tratamentos 

até o 90º dia de experimento. A suspensão do tratamento foi estipulada devido ao 

início da senescência dos animais. Apesar disso, os animais continuaram em 

observação até a morte.  

A Figura 24 representa a curva de sobrevida dos animais infectados tratados 

com as diferentes dosagens de O,O-HDZ e sua combinação com FCZ. Os animais 

infectados que não receberam nenhum tratamento (NT) começaram a morrer no 15ª 

dia de experimento e no 25º dia todos os animais deste grupo haviam morrido. Os 

tratamentos com O,O-HDZ 1 mg/Kg e 10 mg/Kg, mostraram um pequeno aumento na 
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sobrevida dos animais, porém não houve diferença estatística quando comparados 

esses grupos com o grupo NT, embora, o grupo tratado com O,O-HDZ 1 mg/Kg 

prolongou a sobrevivência até 36 dias após a infecção e o grupo tratado com HDZ 10 

mg/Kg teve sobrevida 43 dias. A combinação de O,O-HDZ com FCZ mostrou ser 

eficiente no controle da infecção por C. neoformans, sendo que, a combinação entre 1 

mg/Kg de O,O-HDZ e 10 mg/Kg de FCZ prolongou a vida dos animais em até 90 dias 

e a combinação entre O,O-HDZ 10 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg, a sobrevivência dos 

animais chegou até 198 dias após a infecção. Esta combinação mostrou-se mais 

eficiente no controle da infecção que FCZ 10 mg/Kg, o qual mostrou sobrevida em 

até 98 dias após a infecção. É importante ressaltar que quando todos os animais do 

grupo tratado com FCZ 10 mg/Kg haviam morrido, o grupo tratado com a 

combinação O,O-HDZ 10 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg havia 60 % dos animais vivos. 

 

Figura 24: Curva de sobrevivência de animais infectados com C. neoformans não 

tratados e submetidos aos tratamentos com O,O-HDZ associados ou não ao FCZ. **P 

<0,005 diferença significativa em comparação com o controle (NT). A linha 

pontilhada mostra quando começa a diferença significativa. 

 

4.11. Ensaio de Comportamento (SHIRPA) 

A análise de comportamento também foi realizada nos animais durante a 

observação da curva de sobrevida, pelo período de 90 dias. Através desta análise foi 

possível avaliar sinais de alterações no sistema nervoso, o que é de grande interesse 
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no estudo da criptococose. Todos os parâmetros avaliados mostraram uma 

equivalência entre os resultados.  

A Figura 25 mostra, por meio de curvas, as alterações que os grupos de 

animais mostraram durante o ensaio. Podemos observar que não houve um 

comprometimento motor dos camundongos infectados tratados com a combinação 

entre O,O-HDZ 10 mg/kg e FCZ 10 mg/Kg, uma vez que a curva deste grupo 

equivale a curva do grupo de animais não infectados (NI). No entanto, nos demais 

grupos, foi possível notar alterações motoras, principalmente no grupo NT e tratados 

unicamente com O,O-HDZ em ambas as dosagens.  

O mesmo perfil é apresentado ao avaliar o estado neuropsiquiátrico, reflexo 

sensorial e peso. No que se diz respeito à função autônoma, nota-se uma pequena 

diferença entre o controle NI e a curva referente ao grupo tratado com a combinação 

(O,O-HDZ 10 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg), sendo que no início do tratamento o grupo 

tratado com FCZ 10 mg/Kg mostrou-se mais semelhante  ao controle NI. O mesmo 

foi observado para tônus e força muscular.  

Os mesmos dados foram analisados através da análise da área sob a curva para 

cada parâmetro comportamental, possibilitando a avaliação estatística (Figura 26). Os 

dados mostraram que para todos os parâmetros analisados, os grupos infectados não 

tratados (NT), tratados com O,O-HDZ 1 mg/Kg, HDZ 10 mg/Kg e a combinação 

entre O,O-HDZ 1 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg, apresentaram diferença estatística 

significante quando comparados com o grupo de animais não infectados (NI). Desta 

forma, os tratamentos de O,O-HDZ 10 mg/Kg associado ao FCZ 10 mg/kg, assim 

como o FCZ isoladamente, mantiveram o comportamento dos animais equivalente ao 

grupo NI. 
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Figura 25:  Representação gráfica dos parâmetros determinados pela análise de 

SHIRPA dos animais infectados, infectados tratados e não infectados. Os dados foram 

avaliados por representação gráfica pelo teste one-way ANOVA. 
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Figura 26: Representação gráfica do cálculo da área sob a curva (AUC) do ensaio de 

avaliação dos parâmetros determinados pela análise de SHIRPA dos animais 

infectados, infectados tratados e não infectados. Análise estatística foi realizada pelo 

teste one-way ANOVA (média ± SD), com análise comparativa por pós-teste 

Bonferroni. NI vs. tratamentos *** P<0,005; **P<0,01; *P<0,05.  
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4.12. Carga Fúngica 

 

A eficiência dos tratamentos com os compostos antifúngicos O,O-HDZ (1 

mg/Kg e 10 mg/Kg), FCZ (10 mg/Kg) e a associação entre eles, foi avaliada tendo 

como parâmetro a quantificação de C. neoformans presente nos órgãos dos animais 

infectados após 15 dias de tratamento.  

Na Figura 27 está representado UFC por grama de órgão e UFC por mL de 

lavado broncoalveolar, tendo como controle o grupo de animais infectados não 

tratados (NT). Podemos observar que somente grupos tratados com 10 mg/Kg de FCZ 

e com a combinação de 10 mg/Kg de O,O-HDZ e 10 mg/Kg de FCZ, mostraram 

redução significativa quando comparado com o controle NT.  

No baço, houve resultados semelhantes, onde as combinações entre os dois 

antifúngicos mostraram redução significativa na carga fúngica.  

No cérebro e pulmão, a combinação entre O,O-HDZ 10 mg/Kg e FCZ 10 

mg/Kg mostraram diferença estatística significante no número de UFC por grama, 

quando comparado com o controle NT. E por fim, no lavado broncoalveolar, FCZ 10 

mg/Kg e sua combinação com O,O-HDZ 10 mg/Kg mostraram eficiência na redução 

de UFC por mililitros. Desta forma, entendemos que a associação entre O,O-HDZ 10 

mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg apresentou-se como o tratamento de maior eficiência para a 

redução da carga fúngica, além de acreditarmos que a combinação compromete a 

transmigração das leveduras pela BHE, tendo um efeito protetor o que explica o 

prolongamento a sobrevida dos animais tratados com a combinação. 
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Figura 27: Avaliação da carga fúngica, por meio da quantificação de UFC por órgão 

dos animais quando avaliados fígado, baço, cérebro e pulmões e quantificação de 

UFC por mL quando avaliados os lavados broncoalveolares dos animais. 

Quantificação realizada após 15 dias de tratamento nos grupos de animais infectados 

não tratados e infectados tratados com os compostos antifúngicos. Análise estatística 

foi realizada pelo teste one-way ANOVA (média ± SD), com análise comparativa 

entre NT vs. Tratamentos, por pós-teste Bonferroni. *** P<0,005. 

 

4.13. Análise da Expressão de microRNA na Interação Cryptococcus 

neoformans e Célula U87-MG 

 

 A busca por miRNAs com expressão alterada nas células hospedeiras, em 

situação de interação com C. neoformans, pode ser um alternativa de estudo para 

melhor entender o que ocorre no hospedeiro durante o contato com a levedura. Em 

nosso estudo, optamos por avaliar as alterações de miRNAs em células U87-MG 

infectadas com C. neoformans. Após a extração do RNA total das células U87-MG 
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infectadas e não infectadas, foi avaliada a integridade das amostras utilizando-se o 

Bioanalyser
® 

(Anexo IX). Em se uida o “screening” da quantificação dos miRNAs 

expressos em células hospedeiras, realizado por q-PCR, foi avaliado através do 

software DataAssist v2 e foram selecionados os miRNAs de maior relevância, tendo 

como valor de corte o QR ≥ 2.0 e valor de P < 0,05. A partir dessa análise, foi 

observado que a interação da célula U87-MG com C. neoformans, altera a expressão 

de 10 miRNAs, sendo estes super-expressos quando comparados com as células não 

infectadas. Não foram encontrados miRNAs com expressão reduzida (Tabela 8). 

Os efeitos biológicos dos miRNAs que mostraram super-expressão, foram 

analisados por meio de um levantamento bibliográfico e por análise nos bancos de 

dados DIANA LAB (http://diana.cslab.ece.ntua.gr/?sec=home) e o MIRSystems 

(http://mirsystem.cgm.ntu.edu.tw/), utilizando a base de dados KEGG (Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes), conforme os dados descritos na Tabela 8. 

Essa busca mostrou que o miRNA identificado como hsa-miR-1249 não apresenta 

funções descritas na literatura, no entanto, os demais miRNAs apresentam funções 

relacionadas à inibição da proliferação celular, indução da apoptose e relação à matriz 

extracelular (MEC) e célula. Apenas o hsa-miR-582-3p apresenta a função de 

regulação de proteínas de membrana e receptores de superfície celular e o hsa-miR-

552 que induz a resposta inflamatória. Ainda utilizando os bancos de dados DIANA 

LAB e MIRSystems, com base nos dados, foi realizada a busca das vias de 

sinalização comum entre os miRNAs super-expressos, as quais estão descritas na 

Tabela 9.  Como resultado encontramos que os miRNAs super-expressos, regulam 

três vias de sinalização comuns, sendo elas: via de sinalização do TGF-β, via de 

sinalização da MAP quinase e interação receptor e matriz extracelular.  

Por meio da análise empregando o banco de dados miRWalk 

(http://www.umm.uni-heidelberg.de/apps/zmf/mirwalk/) foram avaliados os alvos 

preditos para os miRNAs super-expressos, utilizando a base de dados KEGG e as 

funções dos genes encontrados foram analisadas por meio do banco de dados 

GeneCards (http://www.genecards.org/). Os genes alvos e suas funções estão 

descritos na Tabela 10, onde podemos observar que apresentam funções distintas. 

Entre os alvos preditos, DNHD1 e GLG1 são associados com mecanismos de adesão 

e invasão da levedura na célula hospedeira, uma vez que estes genes tem funções de 

rearranjo de microtúbulos e codificação de E-selectina (proteína importante no 

http://diana.cslab.ece.ntua.gr/?sec=home
http://mirsystem.cgm.ntu.edu.tw/
http://www.genecards.org/
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processo de ligação do micro-organismo à membrana da célula hospedeira), 

respectivamente. Os genes ZXDC, HDAC11 e SF3B3 apresentam funções na 

proliferação celular, sendo que, HDAC11 e SF3B3 atuam na redução deste efeito. 

Outros genes alvos também foram determinados como alvos preditos para os 

miRNAs, como DDHD1 com a função de codificar hidrolases, ZDHHC15 que 

codifica proteínas da família palmitoiltransferase e GLULD1 associado ao 

metabolismo do glutamato.  

 

Tabela 8: microRNAs super-expressos em células U87-MG infectadas com C. 

neoformans e efeitos biológicos (dados baseados nos bancos de dados miRPath 2.0 e 

miRSystem). 

miRNA QR* Valor P Efeito(s) biológico(s) 

hsa-miR-632 9,4300 0,0449 Induz apoptose; Inibe proliferação 

hsa-miR-552 8,7324 0,0339 Induz apoptose; Inibe proliferação; Induz inflamação 

hsa-miR-621 7,9434 0,0307 Inibe proliferação 

hsa-miR-1913 5,7982 0,0455 Relaciona-se a interação MEC-célula; Induz apoptose; Inibe 

proliferação 

hsa-miR-582-3p 5,1319 0,0489 Regula proteínas de membrana e receptores de superfície; 

Relaciona-se a interação MEC-célula; Induz apoptose; Inibe 

proliferação 

hsa-miR-326 4,9524 0,0419 Relaciona-se a interação MEC-célula; Induz apoptose; Inibe 

proliferação 

hsa-miR-943 3,2819 0,0278 Inibe a proliferação 

hsa-miR-1254 2,7979 0,0201 Relaciona-se a interação MEC-célula; Induz apoptose; Inibe 

proliferação 

hsa-miR-1249 2,5650 0,0478 Desconhecido 

hsa-miR-605 2,1723 0,041 Induz apoptose; Inibe proliferação 

*QR – quantificação relativa
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Tabela 9: Vias de sinalização dos miRNAs super-expressos em células U87-MG 

infectadas com C. neoformans, agrupados por funções. Dados comuns entre os bancos 

de dados DIANA LB e MiRSystems. 

Função Vias de Sinalização 

Apoptose Interação receptor e matriz extracelular (MEC) 

Via de sinalização TGF-β 

Via de sinalização do câncer 

Endocitose 

Via de sinalização da MAP quinase (MAPK) 

Glioma 

Adesão focal 

Interação receptor citocina-citocina 

Proliferação Celular Via de sinalização TGF-β 

Interação receptor e matriz extracelular (MEC) 

Via de sinalização do câncer 

Via de sinalização da MAP quinase (MAPK) 

Via de sinalização da p53  

Inflamação Via de sinalização TGF-β 

Interação receptor e matriz extracelular (MEC) 

Via de sinalização da MAP quinase (MAPK) 
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Tabela 10: Funções dos genes selecionados como alvos preditos para miRNAs super-

expressos, a partir do banco de dados GeneCards. 

Alvos preditos Funções 

DNHD1 Atividade motora de microtúbulos  

DDHD1 Atividade hidrolase 

GLG1 Importante na codificação de E-selectina (receptor de ligação) 

ZXDC Proliferação e diferenciação celular 

ZDHHC15 Codifica proteínas da família palmitoiltransferase 

GLULD1 Metabolismo do glutamato 

HDAC11 Redução da proliferação celular, associado à histonas 

SF3B3 Redução da proliferação celular; associado a ácidos nucleicos de ligação 

 

 

4.14. Correlação entre Transcritos e microRNAS 

 

A análise transcriptômica da interação entre C. neoformans e células U87-MG, 

foi realizada no IMM da Faculdade de medicina de Lisboa, Portugal, pelo grupo de 

pesquisa do Prof. Dr. Francisco Javier Enguita. As amostras de RNA total foram 

enviadas para o Instituto EMBL (European Molecular Biology Laboratory) na cidade 

de Berlim - Alemanha, para sequenciamento pela plataforma HiSeq, ILUMINA. O 

produto do sequenciamento de transcritos mostrou baixa redução na transcrição para 

todos os genes (dados não demonstrados). Estes dados foram analisados no IMM, 

associando os genes controlados pela expressão dos miRNAs com os genes obtidos 

pela análise dos transcritos. Os genes comuns para as duas análises, encontraram-se 

com expressão reduzida, uma vez que estão controlados por miRNAs super-expressos 

com o potencial de não realizar o processo transcricional. Os resultados da análise  

combinatória entre os miRNAs expressos e os transcritos, estão representados na 

Figura 28.  
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Figura 28: Network demonstrativa dos genes alvos preditos encontrados na análise 

combinatória entre os miRNAs suprexpressos e os transcritos em células de 

glioblastoma humano infectadas com C. neoformans. Os quadrados representam os 

miRNAs que têm os genes, representados por círculos, como alvos. Os quadrados de 

cor vermelha indica os miRNAs (hsa-miR-605, hsa-miR-943, hsa-miR-1249, hsa-miR-

552, hsa-miR-621 e hsa-miR-582-3p) que atuam em um a três genes, o quadrado de cor 

graná mostra que o miRNA hsa-miR-632 atua em quatro genes, o quadrado de cor 

violeta indica que o miRNA hsa-miR-1913 atua em oito genes e o quadrado de cor 

azul, representa os miRNAs hsa-miR-1254 e hsa-miR-362 que atuam em 12 a 15 

genes. Os círculos de cor vermelha, representa os genes que são influenciados por 

apenas um miRNA, os círculos verdes indicam os genes influenciados por dois 

miRNAs e os círculos de cor lilás representa os genes influenciados por três miRNAs. 

 

 

 

 



85 
 

4.15. Análise in silico de Proteínas  

 

A análise in silico das proteínas que poderiam sofrer alterações na expressão, 

pela super-expressão dos miRNAs, foi realizada com a finalidade de selecionar 

proteínas importantes para os estágios iniciais do processo de interação de C. 

neoformans e célula hospedeira. Para isso, primeiramente foi realizada a busca pelas 

proteínas codificadas pelos genes e suas funções por meio do banco de dados 

GeneCards, conforme o exposto na Tabela 11. Diante estes dados, foram selecionadas 

as proteínas que apresentam ação na regulação de GTPases (COP9 subunidade 1) e 

proteína de regulação do citoesqueleto de actina e sinalização de eventos associados ao 

receptor Ccd42 (Proteína GTPase de ativação 3). A seleção foi realizada por meio da 

associação das funções dessas proteínas com descrições presentes na literatura que 

indicam a importância da via Cdc42 no processo de adesão de C. neoformans em 

células endoteliais da BHE. Ainda, foi realizada análise das proteínas pelo banco de 

dados STRING (http://string-db.org/), a fim de confirmar a escolha das proteínas. 

O gene IQGAP3 codifica a proteína GTPase de ativação 3. Este gene interage 

com outros genes que têm papel no rearranjo dos filamentos de actina, o que é 

interessante para a interação entre fungo-célula, pois este mecanismo está diretamente 

associado à invasão dos patógenos ao hospedeiro. Dentre os genes associados ao 

IQGAP3, estão os genes envolvidos na via Rho-GTPse (Rac1, Rac2, Rac3, CDC42), 

além de genes associados à actina (ACTA1, ACTA2, ACTB, ACTBL2, ACTC1, ACTG1 

e ACTG2). 

O gene GPS1 codifica proteína COP-subunidade 1, está diretamente associado 

ao gene STAT3, o qual atua como promotor de GPS1, ativador transcricional com papel 

no rearranjo do citoesqueleto de actina e repressor de GTPases, pela associação com 

GTP-Rac1 com ação na via Rho-GTPase importante no processo inicial de adesão de 

um patógeno na célula hospedeira, conforme descrito acima. Desta forma, entre os 

genes apresentados na Tabela 11, consideramos interessante o aprofundamento no 

estudo das proteínas codificadas pelos genes IQGAP3 e GPS1, as quais serão 

identificadas nos próximos ensaios como GTPase-3 e COP-1, respectivamente. 

 

 

 

http://string-db.org/
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Tabela 11: Proteínas codificadas pelos genes que sofrem ação da super-expressão dos 

miRNAs e suas funções de acordo com o banco de dados GeneCards. 

Gene Proteínas Codificadas Funções  

GALNT9 Polipeptídeo N-acetilgalactosamiltransferase 9  Metabolismo e biossíntese do precursor 

de N-glicano 

GPS1 COP9 signalosome complexo subunidade 1 Atividade inibitória de GTPases 

CENPM Centromero Proteína M Regula a segregação de cromossomos 

durante a divisão celular 

IQGAP3 Proteína GTPase de ativação 3 Regulamentação do citoesqueleto de 

actina e sinalização de eventos associados 

ao receptor Cdc42 

PHF19 PHD Finger proteina 19 Atua na transição de um estado ativo a 

um estado depressivo em células-tronco 

embrionárias 

CPNE1 Copine-1 Atua no tráfico de membrana 

VGF Proteína neurossecretora VGF Desconhecida 

MAPK81P1 Proteína quinase 8 Envolve diversos processos como: 

proliferação celular, diferenciação, 

migração, transformação e morte celular 

programada. 

CYC1 Citocromo C1 Captação e transferência de elétrons para 

o Citocromo C na cadeia respiratória 

mitocondrial 

ABCB8 ATP-binding cassete membro B da sub-família 8, 

mitocondrial 

Proteínas de transporte de glicose e outros 

açúcares, sais biliares e ácidos orgânicos, 

íons metálicos e compostos amino e 

ABC-família mediada transporte. 

NRM Nurim Proteína de envelope nuclear 

AGTRAP Proteína Tipo-1 angiotensina II receptor-associado  Redução da proliferação celular e 

estimulador de angiotensina II 

GALNTL1 Polipeptídeo N-acetilgalactosamiltransferase 16 Metabolismo e biossíntese do precursor 

de N-glicano 

 

 

4.16. Quantificação da Expressão de Proteínas por Imunofluorescência 

 

A expressão das proteínas foi analisada por meio de quantificação por 

imunofluorescência e estão representadas nas Figuras 29 e 30. Primeiramente foi 

analisada a expressão das proteínas nos tempos de 1, 3 e 7 horas de interação de C. 
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neoformans e células U87-MG, a qual está representada na Figura 28. Podemos 

observar o aumento da expressão tanto da proteína GTPase-3, quanto da proteína 

COP-1 em células infectadas com a levedura, no entanto, a expressão de GTPase-3 

não apresentou diferença estatística quando comparado com o controle de células 

U87-MG sem interação; já a expressão da proteína COP-1 no tempo de 3 horas, 

mostrou diferença estatística significante quando comparado com o controle. A 

expressão das duas proteínas mostrou-se muito semelhante não apresentando 

diferença estatística quando comparamos as duas proteínas em um determinado 

tempo.  

 

 

Figura 29: Expressão das proteínas COP-1 e GTPase-3 em células U87-MG 

infectadas com C. neoformans, nos tempos de 1, 3 e 7 horas. A expressão das 

proteínas está representada pela intensidade de fluorescência citoplasmática. Dados 

analisados em software GraphPad Prisma v.5 por análise em two-away ANOVA com 

comparações controle vs. tempos por pós-teste de Bonferroni. *P<0,05.  
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Figura 30: Imagens da expressão das proteínas COP-1 e GTPase-3 em células U87-MG. Marcação do núcleo celular com DAPI (azul). 

Marcação das proteínas COP-1 pelo anticoporto anti-COP-1 e GTPase-3 pelo anticorpo anti-GTPase-3 seguidos pela marcação com anticorpo 

secundário AlexaFluor 488 (Verde). 
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Avaliamos também a expressão das proteínas COP-1 e GTPase-3 na interação 

de células U87-MG com C. neoformans após o tratamento com os compostos 

antifúngicos HDZ (3,9 µg/mL), FCZ (4,0 µg/mL) e com a combinação sinérgica pelos 

tempos de 2 e 6 horas. A Figura 31 mostra redução na expressão da proteína COP-1 

em células U87-MG em interação com C. neoformans após os tratamentos com HDZ, 

FCZ e com a combinação nos tempos de 2 e 6 horas, porém somente o tratamento 

com a combinação sinérgica por 2 horas mostrou-se significativamente diferente 

quando comparado com o controle de interação não tratada. Não observamos redução 

na expressão de GTPase-3 após os tratamentos nos tempos de 2 e 6 horas. 

 

 

Figura 31: Expressão das proteínas COP-1 e GTPase-3 em células U87-MG 

infectadas com C. neoformans e a interação tratada com O,O-HDZ (3,90 µg/mL), 

FCZ (4,0 µg/mL) e combinção sinérgica entre os compostos antifúngicos, nos tempos 

de 2 e 6 horas. 

 

4.17. Ensaio de Apoptose por TUNEL 

 

 O ensaio do TUNEL foi realizado com a finalidade de avaliar a indução do 

processo de apoptose das células U87-MG pela interação com C. neoformans e o 

processo de apoptose desse sistema de interação após o tratamento com O,O-HDZ e 
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FCZ em concentrações subótimas, assim como com a combinação entre os 

antifúngicos pelo tempo de 6 horas.  

 A Figura 32, mostra a intensidade de fluorescência a qual corresponde à 

indução da apoptose por fragmentação nuclear. Podemos observar que as células 

U87-MG (controle não infectado - NI) apresentam um pequeno processo apoptótico, 

no entanto a interação com C. neoformans mostrou que a presença da levedura 

apresenta uma tendência em induzir esse processo, porém sem diferença estatística 

significativa em comparação com células não infectadas. É possível observar que não 

houve interferência dos tratamentos na indução ou redução da apoptose, uma vez que 

não foi observado diferença estatística quando comparado a intensidade de 

fluorescência emitida pela células infectadas e após os tratamentos. 

 

 

Figura 32: Ensaio do TUNEL para avalição da indução do processo de apoptose em 

células U87-MG após a interação com C. neoformans  e da interação célula-fungo 

após 6 horas de tratamento com O,O-HDZ (3,9 µg/mL), FCZ (4,0 µg/mL) e a 

combinação entre O,O-HDZ (1,9 µg/mL) e FCZ (1,0 µg/mL). Dados estatísticos 

foram analisados pelo Graphpad Prisma, One-Way ANOVA (Média ± SD), com 

análise comparativa entre a intensidade de fluorescência por pos-test de Bonferroni.  
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4.18. Avaliação da Expressão da Proteína Pró-apoptótica (Bak) 

 

Avaliamos a expressão das proteínas pró-apoptótica (Bak) na interação de 

células U87-MG com C. neoformans, assim como após o tratamento da interação com 

os tratamentos O,O-HDZ (3,9 µg/mL), FCZ (4,0 µg/mL) e com a combinação 

sinérgica entre O,O-HDZ (1,9 µg/mL) e FCZ (1,0 µg/mL), nos tempos de 2 h e 6 h.  

A Figura 33 mostra que a interação de C. neoformans e células U87-MG 

aumenta significativamente a expressão da proteína Bak quando comparado com a 

expressão da proteína Bak em células U87-MG não infectadas. Observamos o 

aumento da expressão de Bak nos três tempos avaliados (1, 3 e 7 horas), indicando 

que, durante a interação entre fungo-célula, há aumento do processo apoptótico nas 

células hospedeiras.  

Tendo em vista a presença de apoptose no momento da interação, foi avaliado 

a interferência dos tratamentos em concentrações subótimas de O,O-HDZ, FCZ e a 

combinação entre os compostos, no processo de apoptose ativado pela expressão de 

Bak. Observamos que os tratamentos reduziram a expressão de Bak, conforme 

demonstrado na Figura 34. O tratamento com O,O-HDZ por 2 horas, mostrou 

redução significativa da expressão da proteína, quando comparado com a interação 

não tratada (controle), porém no tempo de 6 horas de tratamento, não houve diferença 

estatística significante comparado ao controle. Já o tratamento com FCZ mostrou 

redução significativa da expressão de Bak, tanto em 2 horas quanto em 6 horas de 

tratamento, o mesmo perfil encontrado após o tratamento com a combinação dos 

compostos antifúngicos. 

As imagens da Figura 35 mostram a localização das células pela marcação do 

núcleo em azul (DAPI) e também indica a presença da proteína Bak, no citoplasma 

celular por meio da marcação em vermelho (TexasRed). 
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Figura 33: Representação gráfica da expressão da proteína pró-apoptótica Bak, em 

células U87-MG não infectadas, e na condição de interação com Cryptococcus 

neoformans nos tempos de 1h, 3h e 7h. A expressão da proteína Bak é representada 

pela intensidade de fluorescência gerada pela marcação com anticorpo primário Bak 

anti-rabbit e pelo anticorpo secundário Alexa Fluor 594 (TexasRed). 

 

 

Figura 34: Expressão da proteína pró-apoptótica Bak na interação de C. neoformans 

e células U87-MG, assim como após o tratamento com O,O-HDZ (3,9 µg/mL), FCZ 

(4,0 µg/mL) e com a combinação sinérgica entre os compostos O,O-HDZ (1,9 

µg/mL) e FCZ (1,0 µg/mL). A expressão de Bak está representada pela intensidade de 

fluorescência do anticorpo secundário Alexa Fluor 594 (TexasRed).
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Figura 35: Expressão da proteína pró-apoptótica Bak indicando a indução do processo de apoptose em células U87-MG, após a interação com 

C. neoformans O núcleo das células U87-MG foram marcados com DAPI (cor azul) (A) e as proteínas Bak dispersas no citoplasma celular 

foram marcadas com anticorpo primário anti-Back anti-rabbit e pelo anticorpo secundário Alexa Fluor 594 (Texas-Red), sendo a expressão de 

Bak representada pela intensidade de Texas-Red (cor vermelho) (B). 
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5. DISCUSSÃO  

 

 O aumento da incidência dos casos de criptococose, juntamente com a 

problemática terapêutica, associada ao baixo arsenal de antifúngicos e ao intenso 

número de isolados clínicos resistentes justificam a busca por novos fármacos. 

A fim de permitir o desenvolvimento de novos fármacos contra criptococose, é 

essencial  melhor compreender os mecanismos moleculares envolvidos nos processos 

bioquímicos do Cryptococcus spp. e aqueles relacionados à interação deste com as 

células hospedeiras. Os estudos de virulência e resposta celular do hospedeiro à 

infecção pode indicar vias e possíveis alvos que, se interrompidos ou estimulados, 

desfavorecem o processo de interação, podendo prevenir e tratar a infecção fúngica. 

 Diversas alternativas terapêuticas são, atualmente, estudadas e aplicadas no 

tratamento da criptococose, como por exemplo a busca por novas moléculas 

antifúngicas em produtos naturais, terapia combinatória entre fármacos antifúngicos 

(proporcionando um sinergismo), terapia imunorreguladora por meio de tratamentos 

com anticorpos monoclonais ou citocinas e tratamento por radioimunoterapia (Gullo 

et al., 2013).  

 Afim de contribuir com novas alternativas à terapia antifúngica, este trabalho 

propõe duas vertentes no combate da criptococose, a saber: a) o estudo de um novo 

composto antifúngico, análogo de resveratrol e; b) o estudo de miRNAs presentes na 

interação fungo-célula, com a finalidade de buscar novas moléculas (biofármacos) 

baseados em antagomirs (moléculas que silenciam os miRNAs) a partir desses 

miRNAs. 

 O resveratrol e seis análogos sintéticos mostraram,  nos ensaios de atividade 

antifúngica, uma relação entre a estrutura química e a atividade anti-criptococose. O 

resveratrol usado como protótipo não demonstrou atividade antifúngica  (  M ≥ 250 

µg/mL).  

Compostos com CIM variando entre 7,81 µg/mL e 125 µg/mL foram obtidos 

com a inserção do grupamento hidrazona, nas diferentes posições do anel aromático. 

No entanto, o posicionamento da hidrazona na posição orto da molécula de 

resveratrol, potencializou a ação antifúngica em relação à adição da hidrazona nas 
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posições meta e para (os valores de CIM para meta-meta hidrazona, para-para 

hidrazona e meta-para hidrazona, foram iguais a 125 µg/mL). As moléculas orto-meta 

hidrazona e orto-para hidrazona apresentaram valores de CIM igual a 31,25 µg/mL, 

mostrando que independente da alteração das posições meta e para, a atividade 

antifúngica se mantém, provalvemente pela presença do grupamento na posição orto.  

Dentre os compostos avaliados, o orto-orto hidrazona (O,O-HDZ) apresentou 

melhor atividade fungicida com valor de CIM e CFM igual a 7,81 µg/mL para a cepa 

90112 de C. neoformans. Este composto apresentou ainda atividade antifúngica 

contra isolados de C. neoformans sensíveis e resistentes a fluconazol, com valores de 

CIM e CFM variando entre 0,97 e 7,81 µg/mL. 

 Diante o aumento da resistência de micro-organismos aos fármacos da classe 

dos azóis, muitos estudos avaliam o potencial sinérgico da combinação entre dois 

antifúngicos (Da Silva et al., 2015; Shrestha et al., 2015).  

 O sinergismo é evidente quando o efeito combinatório entre dois compostos 

mostra que a inibição no crescimento de um micro-organismo, é significantemente 

maior do que a inibição do crescimento pelos compostos isolados. Geralmente, a 

sinergia entre dois compostos é observada quando os compostos apresentam um 

objetivo comum, como por exemplo, a inibição do crescimento fúngico, mas atuam 

por vias ou mecanismos distintos (Moreno-Martinez et al., 2015). 

 Collado-González e colaboradores (2012) mostraram em seu trabalho que, em 

altas concentrações, o resveratrol não possui atividade fungicida contra C. albicans 

(Collado-González et al., 2012). Já Lee e Lee (2015) demonstraram que o resveratrol 

em baixas concentrações, é capaz de penetrar nas células de C. albicans sem causar 

danos na membrana celular, induzindo o processo de apoptose por meio de atividade 

pró-apoptótica (Lee e Lee, 2015).  

Nossos resultados mostram que a associação entre FCZ e O,O-HDZ 

apresentam sinergia, com potencialização da atividade do fluconazol em 4 vezes 

contra a cepa ATCC 90112 e em 64 vezes contra o isolado clínico CnR. Também 

observamos a potencialização da atividade de HDZ em 4 vezes para a cepa ATCC 

90112 e em 2 vezes para o isolado CnR.  
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Shrestha e colaboradores (2015), também avaliaram o potencial sinérgico de 

diversos azóis, incluindo o fluconazol, combinado com aminoglicosídeo anfifílico 

contra cepas de Candida spp. e C. neoformans e mostraram que todas combinações 

apresentaram sinergismo contra C. albicans resistente aos azóis, porém para C. 

neoformans, a única combinação sinérgica foi com o azol posaconazol (Shrestha et 

al., 2015).  

O trabalho de da Silva e colaboradores (2015), mostra o potencial antifúngico 

da combinação entre curcumina e fluconazol através de ensaios in vitro e in vivo. A 

combinação in vitro mostrou ICIF equivalente a 1,34, sendo considerada indiferente, 

porém nos ensaios in vivo, a combinação mostrou prolongamento da sobrevida de 

camundongos previamente infectados (Da Silva et al., 2015).  

 A importância do estudo do sinergismo não está somente na potencialização 

da atividade, mas também na possível redução da toxicidade e diminuição da 

resistência dos fármacos. Quanto à toxicidade, estudos preliminares in vitro são 

essenciais para caracterizar o potencial terapêutico de uma molécula candidata à 

fármaco (De Paula E Silva et al., 2014).  

Em nossos estudos foi possível caracterizar que O,O-HDZ apresenta baixa 

citotoxicidade em células A549, AMJ2-C11 e U87-MG, por apresentarem valores de 

IC50 iguais a 352,1 µg/mL, 420 µg/mL e 568,2 µg/mL, respectivamente, sendo estes 

valores superiores à CIM (7,81 µg/mL). Além disso, foi possível observar que O,O-

HDZ apresenta alta seletividade em causar danos nas células de C. neoformans em 

relação às células hospedeiras, conforme indicado pelo índice de seletividade (IS). O 

IS para os compostos variou entre 45 a 72,75 quando avaliados isoladamente;  166,7 a 

291,4 quando associados ao fluconazol. Tem sido descrito que valores de IS 

superiores a 10 são considerados adequados para prosseguir com o desenvolvimento 

de agentes antifúngicos (Soares et al., 2014). 

A interação entre levedura e hospedeiro tem sido muito estudada para a 

compreensão da instalação  da criptococose. Durante o processo inicial de infecção se 

tem como principal efetor a cápsula polissacarídica, haja vista que seus componentes 

interagem diretamente com diversos componentes de superfície da célula hospedeira 

permitindo o processo de adesão fungica (Silveira et al., 2013).  
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Em nosso estudo, um dos objetivos foi avaliar a capacidade do composto O,O-

HDZ em inibir a interação fungo-célula. Para isso foram utilizadas as técnicas de 

citometria de fluxo e imunofluorescência, como métodos in vitro de avaliar esse 

processo. Selecionamos três linhagens celulares para este estudo, visando os 

principais sítios de desenvolvimento da infecção (células pulmonares e células do 

SNC) e macrófagos alveolares, o qual é considerado de importância para a 

disseminação da levedura pelo organismo hospedeiro.  

A diferença dos resultados das interações fungo-célula, pelas duas técnicas, foi 

observada em todas condições. Por exemplo, na avaliação por citometria de fluxo do 

percentual de interação nos tempos de 1, 3 e 7 horas, para a linhagem celular A549, a 

taxa de interação reduziu com o passar do tempo, caindo de 59 % no tempo de 1 hora 

para 36,7 % no tempo de 7 horas. O mesmo comportamento foi observado no trabalho 

de Ganendren e colaboradores (2006), em que demonstraram que há uma redução da 

adesão de C. neoformans em células A549 no passar dos tempos de 4, 7 e 23 horas 

(Ganendren et al., 2006).  

Observou-se usando a técnica de imunofluorescência que a interação em A549 

aumentou no decorrer do tempo. No tempo de 1 hora a taxa de interação foi 

equivalente a 19,3 % chegando a 66,2 % no tempo de 7 horas. Para as células AMJ2-

C11, a interação manteve-se semelhante nos intervalos de tempo, começando com 84 

% de interação em 1 hora de interação e chegando a 94,9 % em 7 horas, por 

ciotmetria de fluxo. No entanto, a técnica de quantificação por imunofluorescência, 

iniciou a em 1 hora com aproximadamente 22 % de interação aumentando até 60,2 % 

em 7 horas. Novamente a quantificação por citometria de fluxo apresentou maiores 

valores de interação em células U87-MG, variando a taxa de interação entre 79,3 % 

em 1 hora e 79,8 % em 7 horas.  

Já a quantificação por imunofluorescência em células U87-MG, também 

mostrou semelhança entre as interações e o tempo, porém com taxa bem reduzida, a 

qual variou de 31,15 % em 1 hora e 32,73 % em 7 horas. Esta mesma diferença foi 

observada com os tratamentos das interações. Desta forma, essa diferença pode estar 

relacionada à sensibilidade do método quanto a marcação do C. neoformans, uma vez 

que usamos marcações diferentes da levedura para as diferentes técnicas. Os dados 
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deste estudo sugerem que a citometria de fluxo parece ser um método mais sensível 

para identificação de C. neoformans que imunofluorescência. 

A taxa de interação entre C. neoformans e A549 simula as primeiras etapas de 

contato da levedura com o hospedeiro durante o processo de adesão, já que a infecção 

ocorre por via inalatória, sendo as células pulmonares um dos primeiros contatos com 

o hospedeiro. Neste sítio é importante o processo de adesão, para a consolidação da 

infecção, visto que, a partir da adesão as leveduras podem invadir as células, se 

proliferar e induzir respostas imunológicas. Em 2006, Barbosa e colaboradores 

mostraram que o polissacarídeo capsular GXM apresenta grande importância na 

interação entre C. neoformans e células A549, atuando como mediador da adesão, 

podendo induzir danos celulares (Barbosa et al., 2006). As manoproteínas, presentes 

na cápsula polissacarídica, também foram descritos como importantes moléculas para 

a interação de C. neoformans em células A549, uma vez que são moléculas de ligação 

da levedura nas células epiteliais atuando como adesinas (Teixeira et al., 2014).  

Ganendren e colaboradores (2006) relataram a importância da enzima de 

fosfolipase no processo de adesão de C. neoformans em células A549. Os autores 

mostraram que leveduras mutantes com deleção de PLB1, gene responsável pela 

codificação de fosfolipases, aderiram cerca de 7 % a 16 % em 4 a 23 horas, enquanto 

que a cepa normal de C. neoformans aderiu aproximadamente 24 % a 15 % no mesmo 

intervalo de tempo, o que mostra que a falta de fosfolipases desfavoreceu a adesão em 

comparação à cepa normal (Ganendren et al., 2006).  

Os macrófagos são as primeiras células do sistema imunológico recrutadas 

para combater C. neoformans ainda nos pulmões (El Fane et al., 2015). De acordo 

com a hipótese do mecanismo de “ avalo de Tróia” acredita-se que os macrófagos 

são importantes para C. neoformans alcançar o tecido cerebral, haja vista que este é 

considerado um patógeno intracelular facultativo (Luberto et al., 2003). Assim, 

avaliamos a interação entre C. neoformans e macrófagos alveolares de camundongos 

(células AMJ2-C11). 

A presença da levedura em macrófagos alveolares também foi relatada no 

trabalho de Alanio e colaboradores (2015), onde mostraram que, durante a interação, 

as células de C. neoformans apresentam baixa atividade metabólica e com retardo de 

crescimento (Alanio et al., 2015).  
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Coelho e colaboradores (2012) relatam que a interação in vitro de C. 

neoformans e macrófagos é de 70 % de fagocitose (Coelho et al., 2012). Em nosso 

trabalho, observamos mais de 80 % de interação entre macrófagos alveolares (AMJ2-

C11) e C. neoformans em todos os tempos avaliados, pela técnica de citometria de 

fluxo. Recentemente, Coelho e colaboradores (2015), mostraram que o processo de 

fagocitose gera modificações de algumas funções celulares como a redução da função 

mitocondrial de macrófagos, ativação de caspase-1, a qual é uma via de estresse 

celular e alteração na síntese de proteínas envolvidas na morte celular. Tais 

modificações promovem a sobrevivência de C. neoformans no interior de macrófagos, 

acompanhada por uma pequena porcentagem de morte celular e alterações 

bioquímicas nas células sobreviventes (Coelho et al., 2015). 

Este estudo é pioneiro na avaliação da interação de C. neoformans com células 

epiteliais de cérebro (U87-MG). Diversos trabalhos mostram a interação de C. 

neoformans com células endoteliais cerebrais, explicando a transmigração das 

leveduras pela BHE (Chen et al., 2003; Jong, Wu, Shackleford, et al., 2008; Long et 

al., 2012; Maruvada et al., 2012; Shi et al., 2012; Vu et al., 2013; Sorrell et al., 2016; 

Tseng et al., 2015). Como modelo de estudo, utilizamos células de glioblastoma 

humanos (U87-MG) que são células epiteliais de tecido cerebral. Nossos dados 

mostraram que a interação de C. neoformans e células U87-MG foi maior que a 

interação em células epiteliais pulmonares (A549), sendo considerada alta taxa de 

interação, a qual variou entre 79 e 88 % nos tempos de 1 hora, 3 horas e 7 horas por 

citometria de fluxo e pela técnica de imunofluorescência. A interação com U87-MG 

foi considerada a maior comparada com as demais células. 

A realização de uma avaliação inicial de toxicidade em cultura de células, 

associada a métodos alternativos, é essencial para caracterizar o efeito tóxico de novas 

moléculas. Atualmente, o modelo zebrafish vem se destacando entre os animais 

alternativos com finalidade de determinação da toxicidade, ou seja para avaliação da 

segurança. Uma questão comum para este modelo é o quanto podemos compará-lo 

com o humano. Apesar de serem organismos filogeneticamente distintos, sabe-se que 

o genoma do zebrafish apresenta homologia em mais de 70 % das proteínas humanas, 

entre elas proteínas causadoras de doenças, as quais são consideradas proteínas 

ortólogas semelhantes a humanos em termos de domínio funcional. Em relação à 

fisiologia, apesar das adaptações para vida aquática, o zebrafish apresenta órgãos bem 
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definidos e de fácil visualização, além disso, o sistema de distribuição, metabolismo e 

excreção parecem ser semelhantes ao humano (Macrae e Peterson, 2015). 

A avaliação de novos compostos em zebrafish pode ser realizado tanto em 

embriões como na fase larval, abrangendo uma diversidade de processos biológicos e 

fenótipos, por se tratar do estudo da ação de um determinado composto em cada órgão 

(Macrae e Peterson, 2015). Os ensaios toxicológicos avaliados neste modelo incluem 

a avaliação da letalidade e teratogenicidade após a exposição à compostos durante os 

primeiros dias pós-fertilização. Como parâmetro de toxicidade embrionária é 

estabelecido como ponto de corte de letalidade: a formação de coágulos, curvatura 

corporal, desprendimento da cauda, formação de somitos, frequência cardíaca e 

locomoção (Lantz-Mcpeak et al., 2015).  

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que O,O-HDZ apresenta 

potencial teratogênico neste modelo, uma vez que o contato dos embriões com dez 

vezes a concentração subótima (31,25 µg/mL), proporcionou alta taxa de coagulação 

dos embriões, enquanto que na concentração subótima (3,9 µg/mL), cerca de 50 % 

dos embriões mantiveram um desenvolvimento normal em 48 hpf. Os embriões 

sobreviventes aos tratamentos com diferentes concentrações de O,O-HDZ 

apresentaram, em grande maioria, alterações morfológicas, sendo por retardo do 

desenvolvimento embrionário ou anormalidades. A associação de O,O-HDZ com 

FCZ em combinação sinérgica mostrou redução da coagulação embrionária, porém 

foi observada redução significante nos batimentos cardíacos. Esse fato nos alerta que 

nas próximas etapas de desenvolvimento, estudos envolvendo animais são necessários 

para confirmar esse efeito deletério. 

Poucos ensaios de toxicidade de antifúngicos em zebrafish estão descritos na 

literatura e os existentes estão voltados para antifúngicos de uso agrícola. Como por 

exemplo, o trabalho de Hermsen e colaboradores (2012) onde mostraram que 

Flusilazol, um composto da classe dos azóis utilizado como pesticida, tem um 

comportamento dose-dependente em retardar o desenvolvimento embrionário quando 

avaliado em altas concentrações no período de 72 hpf. Além disso, foram observados 

efeitos teratogênicos em concentrações menores como o desenvolvimento de edema 

no pericárdio e má formação da cabeça e coração (Hermsen et al., 2012). 
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Diversas atividades do resveratrol têm sido estudadas no modelo zebrafish. 

Entre elas, o efeito nefroprotetor foi avaliado no trabalho de Ding e colaboradores 

(2015), através do pré-tratamento dos embriões dos peixes com o resveratrol, seguido 

de indução de má formação e inflamação renal. Como respostas, os autores 

observaram que o resveratrol tem a capacidade de atenuar a inflamação, levando a 

uma proteção renal (Ding et al., 2015).  

O potencial anti-angiogênico de um análogo de resveratrol (trans-3,5,4-

trimetoxistilbeno), decorrente da regulação negativa da via VEGF (fator de 

crescimento endotelial vascular) e por parada do ciclo celular em células endoteliais, 

foi descrito no trabalho de Alex e colaboradores (2010) (Alex et al., 2010). Também 

foi descrita a capacidade de redução de depósitos de gordura em embriões e larvas de 

zebrafish, pelo resveratrol, atuando nas vias de glucuronidação e sulfatação, no 

trabalho de Pardal e colaboradores (2014) (Pardal et al., 2014). Recentemente, Savio 

e colaboradores (2016) mostraram a atividade anti-tumoral do análogo de resveratrol 

em camundongos e em zebrafish. Os autores mostraram que o composto análogo de 

resveratrol inibe significativamente a disseminação das células cancerígenas, a 

invasão e o processo de metástase no modelo zebrafish (Savio et al., 2016). 

Em nosso trabalho, o ensaio de toxicidade em Zebrafish não contou com a 

injeção do composto no animal e sim por imersão dos embriões na solução teste. Isso 

fez com que nós complementássemos nossos dados com a toxicidade em um modelo 

onde pudéssemos aplicar a dose desejada para então avaliar o efeito. Diante disso, 

inserimos o modelo G. mellonella, com a finalidade de avaliar a toxicidade de doses. 

Recentemente, Megaw e colaboradores (2015), mostraram G. mellonella como 

um novo modelo para estudo da toxicidade, pois até então sua aplicação estava bem 

estabelecida para ensaios de infecção e farmacologia. Os autores determinaram a 

DL50 de compostos líquidos de cloreto iônico, encontratam eventuais sinais de 

toxicidade nas larvas, como melanização e determinaram o valor de DL50 igual a 

7538,5 µg/mL como sendo atóxico (Megaw et al., 2015). Nossos resultados 

mostraram que a maior dose avaliada (1000 mg/Kg) não mostrou alteração nas larvas, 

sendo considerado que a DL50 corresponde a >1000 mg/Kg, sendo atóxico para o 

modelo G. mellonella. 
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O fato de HDZ não apresentar toxicidade no modelo G. mellonella, nos levou 

à busca da DL50 em camundongos C57Bl/6 fêmeas, utilizando as mesmas dosagens 

usadas no modelo invertebrado. Segundo a OECD 432 de 2001, para testes 

tradicionais de toxicidade aguda, para determinação da DL50 é preferível o uso de 

camundongos ou ratos fêmeas, pois, apesar de não se notar diferença acentuada entre 

os sexos, as fêmeas são, geralmente, mais sensíveis (OECD, 2001). A partir dos 

resultados da curva de sobrevivência dos animais tratados com O,O-HDZ, 

consideramos de maneira preliminar a DL50 como sendo igual a 1000 mg/Kg; 

entretanto, estudos adicionais são necessários. 

Na avaliação de parâmetros comportamentais associados à toxicidade, os 

animais tratados com O,O-HDZ não mostraram perda significativa de peso e 

apresentaram pequenas alterações nas funções do sistema nervoso autônomo quando 

tratado com a dose de 1000 mg/Kg. As funções do sistema nervoso autônomo foram 

avaliadas por meio de desordens associadas à respiração e cor da pele, sendo 

observado respiração acelerada com a administração de 1000 mg/Kg. As desordens 

no sistema nervoso sensorial pela observação de anormalidades no reflexo auricular e 

presença de tremor, onde observamos a presença de tremor nos animais tratados com 

a maior dose. Observamos também como parâmetro de ação do sistema nervoso 

central, redução da força ao agarrar com o tratamento na dose de 1000 mg/Kg.  

Os ensaios de toxicidade apresentados neste trabalho, indicam que O,O-HDZ 

em doses inferiores a 1000 mg/Kg, não apresentam alterações associadas à toxicidade. 

Tais dados também foram demonstrados quando avaliados os índices bioquímicos de 

dosagem de AST, ALT, creatinina e urease, uma vez que as dosagens dos grupos 

tratados mantiveram-se equivalentes ao grupo controle, descartando assim qualquer 

indício de hepatotoxicidade e nefrotoxicidade.  

Diante os dados de toxicidade foi determinado o uso das doses de O,O-HDZ 

de 1 mg/Kg e 10 mg/Kg para os ensaios de atividade antifúngica em camundongos. 

Por meio da curva de sobrevivência dos animais infectados tratados, podemos 

observar que o composto O,O-HDZ administrado nas duas doses, não apresentou 

aumento importante na sobrevida dos animais, porém FCZ e as combinações de O,O-

HDZ nas duas doses com FCZ mostraram aumento significativo da sobrevivência. 
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Considerando o prolongamento da vida dos animais tratados com a 

combinação de FCZ 10 mg/Kg e O,O-HDZ 10 mg/Kg em 198 dias, juntamente com a 

capacidade de redução da carga fúngica no fígado, baço, cérebro, pulmões e lavado 

broncoalveolar e com os resultados obtidos pelo teste de comportamento (SHIRPA), 

esta combinação parece potencializar a atividade de ambos compostos. 

Tendo em vista que a meningite é a principal causa de manifestação da 

criptococose, o ensaio de SHIRPA é um método interessante para avaliar a morbidade 

dos animais durante o tratamento. Os dados gerados no ensaio in vivo corroboram 

com o encontrado nos ensaios in vitro, pois ambos mostram redução da infecção no 

SNC. Além disso, o fato da dose eficiente de O,O-HDZ utilizada no ensaio de carga 

fúngica apresentar-se inferior a DL50, juntamente com a combinação com FCZ 

indicam que a combinação entre os compostos potencializa a atividade antifúngica, 

conforme foi observado nos ensaios in vitro do tabuleiro de xadrez e por sua vez, 

indica a importância dos estudos da atividade antifúngica da combinação O,O-HDZ 

10 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg como promissor tratamento para a criptococose. 

Outra vertende terapêutica abordada neste trabalho foi a terapia utilizando 

miRNA. Em nosso trabalho, direcionamos o estudo de miRNAs como possíveis alvos 

para o tratamento da infecção do SNC por C. neoformans. Diversos estudos 

descrevem as possibilidades com que C. neoformans penetra no SNC, seja por meio 

de ensaios in vitro utilizando modelos tridimensionais de células endoteliais 

microvasculares que simulam a BHE, ou mesmo, por meio de ensaios com animais 

(Vu et al., 2014). Sabe-se que a função da BHE é impedir a passagem de moléculas 

para o tecido cerebral, com exceção de moléculas transportadoras que fornecem 

energia para o metabolismo cerebral. No entanto, C. neoformans é capaz de interagir 

com as moléculas transportadoras e desta forma, ultrapassar com facilidade essa 

barreira (May et al., 2015).  

Shi e colaboradores (2010) mostraram, por imagens e em tempo real, a 

dinâmica da infecção de camundongos com C. neoformans. Os resultados indicaram 

que a levedura atinge os capilares cerebrais muito rapidamente e permanecem presas 

aos capiltares. Os autores ainda relatam que o próximo passo para a internalização 

efetiva da levedura consiste em um mecanismo biológico de regulação da 

transmigração em leveduras viáveis para o endotélio cerebral, tendo a urease como 
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um importante fator favorável ao mecanismo de transmigração, envolvido na geração 

de metabólitos de amônia extremamente tóxicos para célula hospedeira (Shi et al., 

2010). Diante isso, May e colaboradores (2015), em uma revisão literária, discutem 

que a ação tóxica da amônia pode levar a um enfraquecimento local nas paredes do 

vaso endotelial, facilitando a penetração da levedura (May et al., 2015). 

Os miRNAs expressos pelas células U87-MG infectadas por C. neoformans, 

apresentaram-se super-expressos e desta forma realizam a regulação gênica no sentido 

de inibição. Os miRNAs causam efeitos na interação fungo-célula, sendo eles, a 

indução da apoptose, redução da proliferação celular, indução do processo 

inflamatório e receptores MEC-célula. Tais efeitos ocorrem pela interferência nas vias 

de sinalização de TGF-β, da MAPK e   interação receptor e MEC e podem estar 

associados aos mecanismos de defesa do hospedeiro diante a presença da levedura. 

Com base na literatura, podemos associar a via de interação receptor-MEC, 

com o processo de infecção. A MEC atua como mecanismo de defesa da célula 

hospedeira, por apresentar-se como barreira física para contensão de micro-

organismos. Além disso, a MEC apresenta colágeno e laminina, que são importantes 

para a adesão da levedura. Os micro-organismos podem degradar os componentes da 

MEC através da secreção de proteases e fosfolipases, que resultam em danos aos 

tecidos do hospedeiro e a indução da resposta inflamatória. Esse processo é observado 

em micro-organismos capazes de causar infecção no SNC, com a finalidade de 

romper as barreiras dos tecidos cerebrais, tais como BHE (Singh et al., 2012).  

Outra questão abordada quando se trata de invasão do SNC, é a capacidade de 

C. neoformans promover a passagem pela BHE, por meio de rearranjo dos 

microfilamentos de actina. Assim, acredita-se que o mecanismo de transcitose ocorre 

sem provocar grandes danos nas células do cérebro (Filler e Sheppard, 2006). Stie e 

Fox (2009) indicaram que o plasminogênio presente na superfície da célula 

hospedeira, também é importante no processo de infecção por C. neoformans. Os 

autores mostram que a levedura converte o plasminogênio em plasmina ativada, 

facilitando a invasão do SNC (Stie e Fox, 2012a).  

Algumas moléculas presentes nas células de C. neoformans, como GXM, 

GalXM, quitina, quitosana, fosfolipases, proteases e lacases têm influência na 

resposta do hospedeiro durante o processo de infecção, pois participam ativamente da 
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progressão da infecção no organismo hospedeiro (Wozniak et al., 2015), além de 

serem moléculas importantes para o reconhecimento da levedura pelo sistema 

imunitário do hospedeiro e sua indução (Baker et al., 2007; Ramos et al., 2012; 

O'meara et al., 2014; Alspaugh, 2015). 

A super-expressão dos miRNAs também mostrou influência na via de 

sinalização de TGF-β. Esta via é imunossupressora de citocina e pode estar envolvida 

na reparação de danos celulares causadas pela invasão da levedura na célula 

hospedeira. Além de atuar na proliferação, diferenciação, morte e migração celular e 

produção de MEC (Sousa et al., 2013). Outra via de sinalização com interferência da 

super-expressão dos miRNAs é a via da MAPK, a qual, além de estar associada à 

virulência da levedura (Kozubowski et al., 2009; Chabrier-Roselló et al., 2013), 

desempenha um papel importante no processo de infecção das células hospedeiras 

(Luo e Casadevall, 2010). Luo e Casadevall (2010) monstraram o envolvimento da 

ativação da via de sinalização MAPK durante a interação de macrófagos com C. 

neoformans. Os macrófagos sofrem apoptose e alterações no ciclo celular após a 

infecção, isto pode ocorrer devido à alteração da expressão de ciclina D1. A supressão 

de ciclina D1 pode atuar na redução da proliferação celular por interromper a 

progressão do ciclo celular em macrófagos (Luo and Casadevall, 2010; Ben-Abdallah 

et al., 2012). Tais relatos explicam o possível efeito biológico de inibição da 

proliferação celular pelos miRNAs super-expressos em células U87-MG infectadas 

encontrado no presente trabalho.   

Acreditamos que a redução da proliferação de células ativa outros mecanismos 

de defesa na célula hospedeira, como a indução de apoptose e a resposta inflamatória. 

Ben-Abdallah e colaboradores (2012) relatam que a sobrevivência de C. neoformans 

em macrófagos causa inibição da proliferação celular das células hospedeiras e 

controlam a progressão da resposta imune inata. C. neoformans sendo capaz de mudar 

estas funções celulares através de mudanças na via NF-kB, que desempenha um papel 

fundamental no processo de inflamação, a imunidade, crescimento celular e apoptose 

(Ben-Abdallah et al., 2012). Estudos de interação de C. neoformans e macrófagos 

alveolares mostraram que, em apenas algumas horas da presença da levedura nos 

macrófagos, inicia um bloqueio no processo de mitose, seguido de parada do ciclo 

celular, o que não gera diretamente a morte da célula do hospedeiro, mas sim a 

redução da proliferação das células (Coelho et al., 2015).  
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O processo inflamatório na célula hospedeira, durante a infecção por C. 

neoformans, é ativado pela libertação de moléculas pró-inflamatória como citocinas 

TNF-α;  L-1α;  L-1β;  L-6; citocinas Th1; IFN-γ;  L-12; e do tipo de citocinas Th17; 

IL-17A e IL-22 (Wozniak et al., 2014). Entre as funções de miRNAs encontradas 

neste trabalho, está a indução da inflamação. A liberação de citocinas, durante o 

processo infeccioso por C. neoformans, é descrita na literatura por vários autores 

(Wozniak et al., 2011; Wozniak et al., 2014), e nos permite a acreditar que a resposta 

inflamatória induzida por células U87-MG infectadas, está associado com o fato de 

que as citocinas modulam o equilíbrio entre hospedeiro e agente patogênico (Coelho 

et al., 2015). Ramos e colaboradores (2012) relataram a importância da interação 

entre quitina e GXM para a estimulação da produção e liberação de citocinas IL10; 

IL-17 e TNF-α (Ramos et al., 2012). Jarvis e colaboradores (2013) relataram a 

importância de IFN-γ na infecção por C. neoformans em camundongos e observaram 

que o uso de IFN-γ associada com antifúngico convencional, aumenta a remoção de 

levedura no fluído cerebroespinhal dos animais (Jarvis et al., 2013).  Já no trabalho de 

Wozniak e colaboradores (2011), foi demonstrado que a citocina IL-17A tem grande 

importância no controle da migração de C. neoformans para o SNC (Wozniak et al., 

2011). 

Devido à observação da indução de apoptose pelos miRNAs super-expressos, 

foram realizados testes de apoptose por TUNEL e por expressão da proteína pró-

apoptótica Bak, atuante na via intrínseca de apoptose. Nossos resultados mostraram 

que a infecção aumenta a apoptose, sendo que pela técnica do TUNEL este aumento 

não mostrou-se significativo quanto à indução encontrada pelo aumento da expressão 

de Bak, o que indica que a levedura provavelmente induz a apoptose pela via 

intrínseca. Mendes-Giannini e colaboradores (2004) mostraram um perfil semelhante 

da indução da apoptose em células epiteliais pulmonares (A549) por 

Paracoccidioides brasiliensis e indicaram que a indução desse processo pode 

favorecer o patógeno na disseminação pelo hospedeiro (Mendes-Giannini et al., 

2004). Ainda nesse sentido, Pitangui e colaboradores (2015) também relataram a 

indução da apoptose em macrófagos alveolores (AMJ2-C11) quando infectados com 

Histoplasma capsulatum, onde mostram que o fungo dimórfico causa uma alteração 

na célula hospedeira, associada à fragmentação nuclear. Além disso, os autores 

mostraram que a apoptose pode estar relacionado com a formação de agregados H. 
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capsulatum localizados próximos ao núcleo da célula hospederia, podendo causar 

danos nucleares e a fragmentação do DNA (Pitangui et al., 2015). 

Ainda foi avaliado o potencial de reversão do processo apoptótico pelos 

tratamentos com HDZ, FCZ e com a combinação entre eles. Observamos que todos 

tratamentos reduziram os indícios de apoptose pela redução da expressão de Bak. Os 

tratamentos avaliados são capazes de reverter o processo de apoptose, fazendo com 

que as células hospedeiras permaneçam íntegras e aumentando o reconhecimento da 

levedura pelas células do sistema imunológico. 

A análise combinatória dos dados de miRNA e transcritos, nos permitiu 

avaliar os alvos preditos comuns entre a análise dos miRNAs e dos transcritos (dados 

não mostrados, pois foram realizados no IMM em Lisboa, Portugal). Tendo em vista 

os alvos comuns, foi observada a inibição de genes associados à apoptose e ao 

rearranjo de citoesqueleto de actina. Por meio de análise in silico, encontramos que as 

proteínas COP-9 e GTPase-3, codificadas pelos genes GPS1 e IQGAP3, 

respectivamente, são importantes para o processo de infecção. Entende-se que o 

estabelecimento da infecção de um hospedeiro por um patógeno, é resultado da 

interação entre os genomas destes organismos (Mctaggart et al., 2015). Em nosso 

estudo mostramos a expressão de genes interferidos por processos transcricionais 

(mRNA) e não-transcrionais (miRNAs) presentes na interação de C. neoformans e 

astrócitos (células U87-MG). Tendo em vista que C. neoformans é considerado um 

patógeno intracelular facultativo, com alta predileção por infectar células de SNC e 

com diversas estratégias patogênicas, o estudo das proteínas que sofrem alterações 

durante a infecção, são interessantes para o melhor entendimento deste processo e 

também importantes para o estudo de alvos relacionados ao controle da infecção. 

 Durante a infecção de C. neoformans no SNC, a superfície de células da 

HBMEC que permanecem expostas à circulação sanguínea é um fator limitante para a 

invasão das células de C. neoformans no tecido cerebral. Desta forma, há necessidade 

da adesão da levedura na superfície da HBMEC para então ocorrer o processo de 

transmigração. Neste caso, o ácido hialurônico (HA), presente na cápsula 

polissacarídica da levedura, é importante na adesão do fungo à célula hospedeira 

(Jong, Wu, Shackleford, et al., 2008; Long et al., 2012). Na superfície da célula 

hospedeira há uma proteína de membrana atuante com receptor de HA, denominado 
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CD44, este atua nos estágios iniciais da infecção. A associação entre HA (gene CPS1) 

e CD44, influencia na proliferação e diferenciação celular, na migração e na adesão 

do C. neoformans. Esta associação é capaz de ativar prote na quinase  α (PK α) 

importante no processo de invasão e ainda reorganizar o citoesqueleto de actina 

durante a interação fungo-célula (Jong, Wu, Shackleford, et al., 2008). Jong e 

colaboradores (2008) observaram que ao bloquear o receptor CD44 na célula 

hospedeira, houve redução significava da interação C. neoformans com HBMEC e 

que no local onde há rearranjo do citoesqueleto, há acúmulo de actina que atrai a 

levedura para o citoplasma, as quais são acomodadas em vacúolos (Jong, Wu, 

Shackleford, et al., 2008; Maruvada et al., 2012). O mesmo grupo de pesquisa avaliou 

a alteração da interação quando a levedura foi tratada com inibidor de HA, e como 

resultado, foi observada a redução da transmigração, conforme o esperado (Jong, Wu, 

Shackleford, et al., 2008).  

 Maruvada e colaboradores (2012) avaliaram a atuação da proteína Rac1, 

envolvida na via Rho-GTPase, em células hospedeiras durante a transcitose e 

penetração no cérebro. Os autores observaram que os genes PLB1 e STAT3 codificam 

proteínas que contribuem para a penetração da levedura no SNC, sendo eles genes 

ativadores transcricionais com papel no rearranjo do citoesqueleto de actina pela 

associação com GTP-Rac1 (Maruvada et al., 2012).  

Kim e colaboradores (2012) investigaram a expressão de proteínas envolvidas 

no rearranjo do citoesqueleto de actina e observaram que proteínas da família Rho-

GTPase e prote nas sinalizadoras (FAK, PK α e Ezrina) desempenham um 

importante papel na travessia do C. neoformans pela HBMEC. Proteínas da família 

Rho-GTPase, como RhoA, Rac1 e Cdc42 estão associadas a vários processos 

incluindo a motilidade celular, fagocitose, pinocitose, organização das junções 

intercelulares, expressão de genes e ciclo celular, que levam à regulação de 

citoesqueleto de actina em células hospedeiras por micro-organismos intracelulares 

(Kim et al., 2012). A proteína sinalizadora Ezrina, membro da família ERM, 

apresenta importante papel na transmigração da levedura. Após ativada, por 

fosforilação, ocorre a formação de protuberâncias na membrana, devido a ligação de 

CD44 e F-actina. Outra prote na sinalizadora importante é PK α, a qual é conhecida 

por atuar como efetor de mobilização intracelular de Ca
2+

 e desempenha o papel nas 

cascatas de sinalização que conduz ao rearranjo do citoesqueleto de actina, envolvido 
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na modulação de junção célula-célula e invasão na célula hospedeira (Jong, Wu, 

Prasadarao, et al., 2008; Kim et al., 2012). O rearranjo de actina é regulado ela via 

CPS1 – CD44 – PCKα – Actina – Invasão (Jong, Wu, Prasadarao, et al., 2008). Após 

a adesão da levedura em HBMCE, inicia-se o processo de invasão, ou seja, 

internalização da levedura nas células do hospedeiro que ocorre por desencadear vias 

de sinalização que induz modificações morfológicas na HBMCE, como por exemplo, 

os mecanismos de “ruflin ” de membrana, o aumento de mitocôndrias e do retículo 

endoplasmático. Essas alterações morfológicas induzem a reorganização do 

citoesqueleto de actina nas células hospedeiras (Long et al., 2012), regulação da 

fosforilação de coefilina (LIMK) e de vias ROCK (Jong et al., 2007). 

 Guerra e colaboradores (2014) mostraram em seu trabalho a importância do 

recrutamento da actina no processo de internalização da levedura por macrófagos 

peritoniais. Através do uso de drogas que inibem a polimerização da actina, inibidores 

de microtúbulos e inibidores de citoesqueleto os autores mostraram uma redução 

significativa da internalização da levedura. A actina tem papel crucial nos processos 

de fagocitose e endocitose, uma vez que ativam a sinalização intracelular para 

remodelação da membrana e do citoesqueleto da célula hospedeira (Goulart et al., 

2010). 

 As proteínas que regulam as vias de sinalização para patogênese de C. 

neoformans incluem proteínas da família Rho-GTPase (Ras, Rac e Cdc42), 

principalmente Cdc42, é altamente conservada em eucariotos, tanto em sequência, 

quanto em função. A proteína Rac apresenta funções complementares ao Cdc42, 

envolvidas na regulação da mobilidade da membrana do hospedeiro, associada ao 

tráfico na membrana, citoesqueleto de actina e também no mecanismo de endocitose 

(Shen et al., 2012). Diante o exposto, nossos dados de expressão das proteínas COP-1 

e GTPase-3, estão associadas à via Rho-GTPase e corroboram com os dados 

literários, evidenciando que há um aumento da expressão em células infectadas, 

porém, não condizem com o esperado na análise Dual-Seq, onde esperávamos a 

regulação negativa da expressão dessas proteínas no sistema de infecção, pelo fato da 

super-expressão de miRNAs e redução dos transcritos. No entanto, o controle da 

expressão dessas proteínas, seja por inibição transcricional com molécula inibidora 

dos miRNAs ou por anticorpos monoclonais, pode ser uma alternativa de terapia para 
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a criptococose, porém mais estudos devem ser realizados para a confirmação dos 

genes e proteínas envolvidas.  

Nossos resultados mostram o potencial do uso de HDZ em associação com 

FCZ para o tratamento da criptococose uma vez que foi observada a atividade 

sinérgica desta combinação, tanto nos ensaios in vitro quanto nos ensaios in vivo, 

além de mostrar baixa toxicidade na dose que observou aumento da sobrevida de 

animais doentes e redução da carga fúngica nos principais sítios de infecção. Ainda, o 

estudo dos miRNAs nos levou à confirmação da importância das proteínas 

pertencentes à via Rho-GTPase na interação de C. neoformans em células U87-MG. 

Diante esse resultado, a inibição dos miRNAs super-expressos, pode ser um 

mecanismo de controle da infecção fúngica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O análogo de resveratrol identificado como O,O-HDZ mostrou forte atividade 

fungicida contra isolados sensíveis e resistentes de Cryptococcus neoformans, 

com CIM e CFM variando entre 0,97 a 7,81 µg/mL; 

 A associação entre O,O-HDZ e FCZ mostrou atividade sinérgica em isolados 

de C. neoformans potencializando a ação do FCZ em 4 para a cepa ATCC 

90112 e 64 vezes para o isolado clínico CnR; 

 O,O-HDZ e combinação sinérgica não foram considerados citotóxicos para as 

linhagens celulares avaliadas, por apresentarem altos valores de IC50 e IS. 

 A combinação sinérgica foi capaz de redução a interação C. neoformans e 

células U87-MG, mostrando maior efeito no controle da interação em células 

de glia; 

 O,O-HDZ mostrou-se potencial teratogênico no modelo zebrafish por 

apresentar alta letalidade em embriões, alterações morfológicas e redução dos 

batimentos cardíacos; 

 O,O-HDZ apresentou valor de DL50 igual ou superior a 1000 mg/Kg para o 

modelo G. mellonella; 

 O,O-HDZ apresentou valor de DL50 igual a 1000 mg/Kg para o modelo 

murino; 

 A dose de 1000 mg/Kg de O,O-HDZ mostrou alterar funções dos sistema 

nervoso autônomo e sensorial, com sinais de tremor, redução da força 

muscular e aumento da taxa respiratória; 

 Não houve alteração nas dosagens bioquímicas de AST, ALT, creatinina e 

ureia, em soros de camundongos tratados O,O-HDZ; 

 A combinação entre O,O-HDZ 10 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg mostrou aumento 

da sobrevida de camundongos infectados em 183 dias; 

 O tratamento com a combinação entre O,O-HDZ 10 mg/Kg e FCZ 10 mg/Kg 

não mostrou alterações comportamentais em animais infectados por C. 

neoformans, mostrando a eficiência dos tratamento no controle da morbidade; 

 O tratamento com a combinação entre O,O-HDZ 10 mg/kg e FCZ 10 mg/Kg 

mostrou reduzir potencialmente a infecção por C. neoformans em 

camundongos, pela redução do número de UFC por orgão e no lavado 

broncoalveolar; 
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 Foram encontrados 10 miRNAs super-expressos em células U87-MG 

infectadas com C. neoformans; 

 Os miRNAs apresentam os efeitos biológicos de inibir a proliferação celular, 

induzir a apoptose, induzir a inflamação e está relacionado à matriz 

extracelular (MEC)  

 As vias de sinalização celular influenciadas pela super-expressão dos 

miRNAs são: vias de sinalização do TGF-β, via de sinalização da MAPK e 

interação receptor e matriz extracelular; 

 Por meio da análise entre miRNAs e transcritos, foram encontrados 13 alvos 

preditos, sendo os genes GPS1 e IQGAP3, considerados de maior importância 

no estudo da interação fungo-célula; 

 Os genes GPS1 e IQGAP3 codificam a proteína COP-1 e GTPase-3, as quais 

pertencem à via Rho-GTPase; 

 Somente a proteína COP-1 mostrou aumento da expressão em células U87-

MG infectadas no tempo de 3 horas; 

 O processo de apoptose nas células hospediras, ocorre, provavelmente, por 

meio da via intrínseca de ativação, pois não observamos indução de apoptose 

por TUNEL e sim por expressão da proteína Bak; 

 O tratamento com a combinação sinérgica mostrou-se capaz de reverter a 

apoptose na célula hospedeira, por redução da expressão de Bak. 

. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO I: DotPlot e Histograma do ensaio de citometria de fluxo para quantificação da 

interação de C. neoformans em pneumócitos A549. A – Respresenta a população de células 

A549. B – População de C. neoformans sem marcação do CFSE (FITC negativo). C – 

População de C. neoformans marcado com CFSE (FITC positivo). D – População de células 

A549 com a presença da levedura, identificada pela emissão de fluorescência, sendo então, 

células infectadas FITC positivo. 
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ANEXO II: DotPlot e Histograma do ensaio de citometria de fluxo para quantificação da 

interação de C. neoformans em macrófagos alveolares AMJ2-C11. A – Respresenta a 

população de células AMJ2-C11. B – População de C. neoformans sem marcação do CFSE 

(FITC negativo). C – População de C. neoformans marcado com CFSE (FITC positivo). D – 

População de células AMJ2-C11 com a presença da levedura, identificada pela emissão de 

fluorescência, sendo então, células infectadas FITC positivo. 
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ANEXO III: DotPlot e Histograma do ensaio de citometria de fluxo para quantificação da 

interação de C. neoformans em células de glioblastoma U87-MG. A – Respresenta a 

população de células U87-MG. B – População de C. neoformans sem marcação do CFSE 

(FITC negativo). C – População de C. neoformans marcado com CFSE (FITC positivo). D – 

População de células U87-MG com a presença da levedura, identificada pela emissão de 

fluorescência, sendo então, células infectadas FITC positiv
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ANEXO IV: Tabela para avaliação dos parâmetros comportamentais do animal na jarra de observação para o protocolo SHIRPA. 

 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

Animal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Peso corporal (g)           

Defecação           

Micção           

Posição corporal           

Atividade espontânea           

Taxa de respiração           

Tremor           
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ANEXO V: Tabela para avaliação dos parâmetros comportamentais do animal registrado na arena para o protoloco SHIRPA. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

Animal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Excitação de transferência           

Atividade locomotora           

Fechamento de pálpebras           

Piloereção           

Ambulação           

Elevação pélvica           

Elevação da cauda           

Escape ao toque           

Passividade posicional           
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ANEXO VI: Tabela para avaliação dos parâmetros comportamentais do animal registrado sobre a arena para o protoloco SHIRPA. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

Animal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Encurvamento do tronco           

Segurar as patas           

Posicionamento visual           

Força ao agarrar           

Tônus corporal           

Pinna reflex           

Reflexo corneal           

Beliscada dos dedos           

Monobra do arame           
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ANEXO VII: Tabela para avaliação dos parâmetros comportamentais registrado durante a restrição supina para o protocolo SHIRPA. 

 GRUPO 1 GRUPO 2 

Animal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Cor da pele           

Batimentos cardíacos           

Tônus dos membros           

Tônus abdominal           

Lacrimejação           

Salivação           

Mordida provocada           

Reflexo postural           

Geotaxis negativo           

Medo           

Irritabilidade           

Agressão           

Vocalização           
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ANEXO VIII: Análise Comportamental pelo protoloco SHIRPA 

 Posição corporal: 

0 = completamente deitado 

1 = deitado de lado 

2 = deitado de bruços 

3 = sentado ou de pé 

4 = apoiado nas patas traseiras 

5 = pulos verticais repetidos 

 

 Atividade espontânea: 

0 = nenhuma, descansando 

1=coçando-se ocasionalmente, 

movimentos lentos 

2 = coçando-se vigorosamente, 

movimentos moderados 

3 = movimentos rápidos, 

vigorosos, repentinos 

4 = movimento extremamente 

rápidos, vigorosos, repentinos 

 

 Taxa de respiração: 

0 = engasgado, irregular 

1 = lenta, superficial 

2 = normal 

3 = hiperventilado 

 

 Tremor: 

0 = nenhum 

1 = moderado 

2 = marcante 

 

 

 

 Excitação de transferência  

0 = coma 

1 = congelamento prolongado, 

seguido de movimentos sutis 

2 = congelamento prolongado, 

seguido de movimentos moderados 

3 = congelamento breve, seguido 

de movimentos ativos 

4 = congelamento momentâneo, 

seguido de movimentos bruscos 

5 = sem congelamento, movimento 

imediato 

6 = Extremamente excitado 

 

 Atividade locomotora: número de 

quatro patas nos quadrantes em 30 

segundos 

 

 Fechamento de pálpebras: 

0 = olhos bem abertos 

1 = olhos parciamente abertos 

2 = olhos fechados 

 

 Piloereção: 

0 = ausente 

1 = presente 

 

 Segurar as patas: 

0 = ausente 

1 = presente 
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 Posicionamento visual: 

0 = ausente 

1 = depois do contato do focinho 

2 = depois do contato das vibrissas 

3 = antes do contato com as 

vibrissas (18 mm) 

4 = extensão vigorosa (25 mm) 

 

 Força ao agarrar: 

0 = ausente 

1 = leve, semi-efetivo 

2 = moderado, efetivo 

3 = ativo, efetivo 

4 = incomumente efetivo 

 

 Tônus corporal: 

0 = flácido 

1 = resistência leve 

2 = resistência extrema 

 

 Pinna reflex: 

0 = ausente 

1 = retração ativa, reflexo 

moderado e rápido 

2 = reflexo hiperativo, repetitivo 

 

 Reflexo corneal: 

0 = ausente 

1 = ativo, uma piscada 

2 = ativo, múltiplas piscadas 

 

 

 

 

 Beliscada dos dedos: 

0 = ausente 

1 = retirada leve 

2 = retirada moderada, não brusca 

3 = retirada brusca, rápida 

4 = retirada muito brusca, extensão 

e felxão repetidas 

 

 Manobra do arame: 

0 = agarra ativamente com as patas 

traseiras 

1 = dificuldade de agarrar com as 

patas traseiras 

2 = impossibilitado de agarrar com 

as patas traseiras 

3 = impossibilitado de erguer as 

patas traseiras, caindo em poucos 

segundos 

4 = cai imediatamente 

 

 Cor da pele: 

0 = alvo 

1 = rosa 

2 = brilhante, vermelho vivo 

 

 Batimentos cardíacos: 

0 = lentos, bradicardia 

1 = normal 

2 = rápidos, taquicardia 
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 Tônus dos membros: 

0 = sem resistência 

1 = leve 

2 = moderado 

3 = intenso 

4 = extermo 

 

 Tônus abdominal: 

0 = flácido 

1 = resistência leve 

2 = resistência extrema 

 

 Lacrimejamento: 

0 = ausente 

1 = presente 

 

 Salivação: 

0 = ausente 

1 = presente 

 

 Mordida provocada: 

0 = ausente 

1 = presente 

 

 Reflexo postural: 

0 = sem problemas 

1 = aterrisa de lado 

2 = aterrisa de costas 

3 = não fica de pé quando cai de 

costas 

 

 Geotaxis negativa: 

0 = faz a volta de sobe na grade 

1 = faz a volta, mas congela 

2 = move-se, mas não faz a volta 

3 = não se move por 30 segundos 

4 = cai  

 

 Medo: 

0 = ausente 

1 = presente 

 

 Irritabilidade: 

0 = ausente 

1 = presente 

 

 Agressão: 

0 = ausente 

1 = presente 

 

 Vocalização: 

0 = ausente 

1 = presente
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ANEXO IX: Gráficos representativos dos resultados da análise de integridade de RNA de amostras de células de glioblastoma humano (U87-

MG) infectadas e não infectadas com Cryptococcus neoformans, por meio do aparelho Bioanalyser®. 
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