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Alonso GC. Avaliação, desenho e padronização de primers para genes de virulência de 

Candida albicans e sua expressão em isolados clínicos submetidos à terapias antifúngicas. 

[Dissertação de Mestrado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2017. 

 

RESUMO 

 

Este estudo avaliou longitudinalmente a expressão de genes de virulência de isolados clínicos 

de Candida albicans de pacientes com candidose oral tratados com Terapia Fotodinâmica 

Antimicrobiana (aPDT) ou Nistatina (NIS). Inicialmente, a especificidade de primers da 

literatura e novos primers desenhados para os genes de virulência de C. albicans ALS1, 

CAP1, CAT1, EFG1, HWP1, LIP3, PLB1, SAP1, SAP4, SOD1, SOD5 e ACT1 (gene de 

controle) foi avaliada através de análises in silico e in vitro. Para a análise in silico, foi 

realizada uma busca no Pubmed por artigos com sequências de primers que avaliaram a 

expressão gênica de C. albicans. Em seguida, a homologia dos primers foi analisada (BLAST 

e ClustalW2) assim como a presença de estruturas secundárias (Mfold). Novos primers foram 

desenhados (Beacon Designer™) a partir de sequências obtidas do "Candida Genome 

Database". Os primers foram sintetizados e testados in vitro pela técnica de PCR utilizando 

um painel de DNA genômico de diferentes espécies de Candida, com seus produtos 

visualizados em gel de agarose. Reações de qPCR foram realizadas para determinar a 

concentração ótima e a eficiência dos primers. Para a análise da expressão gênica, os 

pacientes foram submetidos à aPDT [6 sessões com aplicações do fotossensibilizador 

Photoditazine™ (200 mg/mL) no palato e na prótese por 20 minutos com posterior aplicação 

de luz LED (660 nm – 50 J/cm²)] ou submetidos ao tratamento convencional [bochechos de 

um minuto com 1 mL da solução de Nistatina (100.000 UI/mL) quatro vezes ao dia durante 

15 dias]. Coletas microbiológicas foram realizadas nos tempos Inicial (sem tratamento), Final 

(pós-tratamento) e 60 dias após o início do tratamento. As amostras foram plaqueadas em 

meio CHROMagar e as colônias (C. albicans) foram submetidas à extração e purificação do 

RNA. O cDNA foi sintetizado e a técnica de RT-qPCR realizada. Os dados da expressão 

foram analisados por Análise de Variância para Medidas Repetidas Mista (α = 0,05). Os 

primers da literatura para os genes SAP1 e HWP1 foram específicos para C. albicans 

enquanto o gene SOD1 reagiu com C. albicans e Candida dubliniensis. Os primers 

delineados para os genes ACT1, ALS1 e HWP1 foram detectados apenas em C. albicans, 

enquanto os primers para os genes CAP1, CAT1, EFG1, LIP3 e PLB1 foram detectados em 

C. albicans e C. dubliniensis. Todos os primers apresentaram Melt Curves ideais, coeficiente 



 
 

 
 

de correlação ≅1 e eficiência entre 90-110%, com slope ≅-3.3. Os dados mostraram que a 

expressão gênica do gene CAT1 foi superior na coleta final em relação à coleta inicial para 

ambos os grupos (p = 0,041). A expressão do gene LIP3 foi reduzida significativamente da 

coleta inicial para a final, independente do tratamento (p = 0,039). O gene SOD1 teve sua 

expressão diminuída entre as coletas, independente do tratamento (p = 0,021). A expressão 

dos genes PLB1 e ACT1 foi maior no grupo aPDT, independente das coletas (p < 0,01 e p = 

0,046, respectivamente). Para os genes ALS1, CAP1, EFG1, HWP1 e SAP1 não houve 

diferença estatística entre as coletas independente do tratamento, os quais não influenciaram a 

expressão de tais genes (p > 0,05). Portanto, os dados mostram que os primers estão 

padronizados para análises de expressão gênica a partir de amostras clínicas e não ocorreram 

diferenças significativas na expressão dos genes de virulência de isolados clínicos de C. 

albicans de pacientes tratados com aPDT quando comparados com os tratados com NIS, 

exceto para os genes PLB1 e ACT1.  

 

Palavras chave: Candida albicans, Biofilmes, Fotoquimioterapia, Expressão gênica; Fatores 

de virulência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Alonso GC. Evaluation, design and standardization of primers for Candida albicans virulence 

genes and their expression in clinical isolates submitted to antifungal therapies. [Dissertação 

de Mestrado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2017. 

 

ABSTRACT 

 

This study evaluated longitudinally the expression of Candida albicans virulence genes on 

clinical isolates from patients with oral candidiasis treated with Antimicrobial Photodynamic 

Therapy (aPDT) or Nystatin (NIS). First, specificity of primers from the literature and newly 

designed primers for C. albicans virulence genes ALS1, CAP1, CAT1, EFG1, HWP1, LIP3, 

PLB1, SAP1, SAP4, SOD1, SOD5 and ACT1 (control gene) was evaluated through in silico 

and in vitro analyzes. For in silico analysis, a Pubmed search was performed for studies with 

primer sequences that evaluated gene expression of C. albicans. Then, the homology of these 

primers was checked (BLAST and ClustalW2) as well as the presence of secondary structures 

(Mfold). New primers were designed (Beacon Designer ™) from sequences obtained from the 

"Candida Genome Database". The primers were synthesized and tested in vitro by PCR using 

a panel of genomic DNA from different Candida species, with their products visualized on 

agarose gel. qPCR reactions were performed to determine primers’ optimal concentration and 

efficiency. For gene expression analysis, patients were submitted to aPDT (6 sessions with 

applications of Photoditazine™ photosensitizer (200 mg/mL) on the palate and dentures for 

20 minutes with subsequent application of LED (660 nm - 50 J / cm² )] or conventional 

treatment [1 minute mouthwash with 1 mL of Nystatin solution (100.000 UI/ mL) four times a 

day for 15 days]. Microbiological cultures were taken at the initial (before treatment), final 

(post-treatment) and 60 days after treatment initiation. The samples were plated in 

CHROMagar medium and the colonies (C. albicans) were submitted to RNA extraction and 

purification. The cDNA was synthesized and RT-qPCR technique was performed. Expression 

data were analyzed by Analysis of Variance for Mixed Repeated Measures (α = 0.05). The 

literature primers for the SAP1 and HWP1 genes were specific for C. albicans while the 

SOD1 gene reacted with C. albicans and Candida dubliniensis. The designed primers for 

ACT1, ALS1 and HWP1 genes were detected only in C. albicans, while the primers for 

CAP1, CAT1, EFG1, LIP3 and PLB1 genes were detected in C. albicans and C. dubliniensis. 

All primers presented ideal Melt Curves, correlation coefficient of ≅1 and efficiency between 

90-110%, with slope ≅-3.3. The data showed that the gene expression of CAT1 gene was 

higher in the final culture compared to the initial culture for both groups (p = 0,041). 



 
 

 
 

Expression of the LIP3 gene was significantly reduced from initial to final culture, regardless 

of treatment (p = 0,039). The SOD1 gene had its expression decreased between the cultures, 

regardless of the treatment (p = 0,021). The PLB1 and ACT1 genes expression was higher in 

the aPDT group, independent of the cultures (p < 0,01 and p = 0,046, respectively). For the 

ALS1, CAP1, EFG1, HWP1 and SAP1 genes, there was no statistical difference between the 

cultures, independent of the treatment, which did not influenced the expression of such genes 

(p > 0,05). Therefore, the data show that the primers are standardized for gene expression 

analyzes from clinical samples and there are no significant differences on virulence gene 

expression of clinical isolates of C. albicans from patients treated with aPDT when compared 

to those treated with NIS, except for PLB1 and ACT1 genes. 

 

Keywords: Candida albicans, Biofilms, Photochemotherapy, Gene expression, Virulence 

factors. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A infecção de tecidos moles da cavidade bucal por Candida spp., denominada 

candidose bucal, é a infecção fúngica mais frequente entre humanos1,72.  Candida albicans é 

considerada a espécie mais prevalente e patogênica1,43,72. Alguns fatores predisponentes 

podem acentuar a susceptibilidade do hospedeiro à infecção, tais como próteses mal ajustadas, 

uso de antibióticos de amplo espectro e imunossupressores, terapias antineoplásicas e 

portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)71,76.  

A capacidade das diferentes espécies de Candida em desenvolver infecção nos seres 

humanos parece ser mediada por diversos fatores de virulência, os quais podem ser 

entendidos como as características ou produtos microbianos que possibilitam a interação com 

as células do hospedeiro causando algum tipo de dano 34,76. Os principais fatores de virulência 

identificados nas espécies de Candida são: adesão e formação de biofilme em tecidos 

humanos e superfícies abióticas15,69; e a produção de enzimas hidrolíticas com capacidade de 

destruição tecidual76. 

Os biofilmes são comunidades de microrganismos aderidos a uma superfície, 

organizados em camadas de células e envoltos em uma matriz polimérica extracelular28. A 

presença dessa matriz e a organização em camadas celulares têm sido sugeridas como fatores 

contribuintes para a resistência dos biofilmes frente aos antifúngicos, pois limitam a 

penetração das drogas e protegem as células da resposta imunológica do hospedeiro76. Dessa 

forma, a adesão inicial das células de Candida aos tecidos ou outras superfícies abióticas, a 

posterior divisão e proliferação celular e a subsequente formação de biofilme apresentada 

pelas espécies de Candida estão diretamente relacionadas à virulência destes microrganismos 

e à sua capacidade de causar infecções27. 

A capacidade de adesão das células de Candida ao hospedeiro, crucial na etapa de 

formação do biofilme, parece ser mediada por diversas propriedades da parede celular como: 

hidrofobicidade da parede celular; composição da mesma e sua carga molecular; e morfologia 

do fungo27. O gene ALS1 é responsável por codificar a proteína de adesão celular: adesina28. 

Ainda, este fungo possui a habilidade de adaptação às alterações no pH do ambiente, 

flexibilidade metabólica e resposta ao estresse oxidativo. A resposta ao estresse oxidativo 

parece ser vital para a sobrevivência de C. albicans, uma vez que esse dano causa a morte 

celular21. Como proteção e em resposta ao estresse oxidativo, este fungo expressa genes 

antioxidantes, entre eles CAP1, CAT1 e SOD1 que ativam vias que auxiliam na proteção 
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contra radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ROS do inglês reactive oxygen 

species)21,26,40,46,83.  

Além desses fatores, o gene EFG1 regula a transcrição de genes responsáveis pela 

formação do biofilme35. A formação de hifas, mediada pelo gene HWP1, facilita a adesão e 

invasão do fungo no tecido do hospedeiro77. A habilidade de C. albicans em formar hifa 

auxilia este fungo a invadir o substrato em que está aderido, transformando-o em sua forma 

mais invasiva. Além disso, a forma alongada da hifa ajuda na translocação direcional de 

Candida no hospedeiro, na consolidação da colônia, na aquisição de nutrientes e na formação 

de matrizes tri-dimensionais79. As lipases são enzimas que degradam lipídeos e são 

codificadas por vários genes, entre eles os LIP3, que permite o crescimento deste fungo em 

lipídios, que são importantes fontes de carbono36 o qual auxilia o crescimento do biofilme na 

mucosa60.  

Por fim, a secreção de enzimas degradativas como as fosfolipases (por exemplo, 

PLB1)44 e as proteinases (por exemplo, SAP1)59 desempenha um papel importante na infecção 

por Candida spp., uma vez que são capazes de hidrolisar importantes constituintes da 

membrana citoplasmática da célula hospedeira, como por exemplo, fosfolipídios e proteínas. 

Esse processo resulta na ruptura da membrana celular pelo microrganismo, permitindo a 

invasão do fungo nos tecidos do hospedeiro70 o que causa o aumento da virulência.  

Visto os diversos mecanismos que o fungo se dispõe para contornar os tratamentos 

contra a candidose, pode-se observar que C. albicans possui uma ampla gama de ferramentas 

biológicas que permitem a invasão deste fungo no tecido do hospedeiro, garantindo sua 

sobrevivência no meio bucal, a formação de biofilme e sua proteção contra a imunidade do 

hospedeiro e as terapias antifúngicas convencionais. 

Os tratamentos direcionados à candidose bucal consistem na utilização de terapia 

antifúngica tópica6 (polienos e os azois), medicação antifúngica sistêmica9 (anfotericina B, 

itraconazol e equinocandinas) e procedimentos de higienização e desinfecção das próteses6. 

Embora esses medicamentos se mostrem eficazes no alívio dos sinais e sintomas clínicos da 

infecção associada a Candida spp., na maioria das vezes, não eliminam totalmente os 

microrganismos43,64. Além disso, a saliva e movimentos da musculatura bucal agem como 

agentes diluentes, os quais podem reduzir a dose do medicamento deixando-os em 

concentrações subterapêuticas5,47. Deste modo, há uma frequente re-colonização da mucosa 

bucal pelos microrganismos após o tratamento, o que leva a infecções recorrentes49. A terapia 

antifúngica sistêmica é usualmente prescrita a pacientes com saúde geral comprometida e nos 
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episódios de infecções recorrentes65. No entanto, a utilização destes medicamentos pode 

promover o desenvolvimento de hepatotoxicidade e resistência antifúngica72.  

Diante dos problemas associados à capacidade das espécies de Candida em 

desenvolver infecção, a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (do inglês “Antimicrobial 

Photodynamic Therapy” - aPDT) tem sido sugerida como um método alternativo na 

inativação de Candida spp. e para o tratamento de infecções fúngicas superficiais25,31,81. Com 

resultados positivos, essa terapia tem sido muito estudada no tratamento das infecções 

fúngicas bem como no tratamento do câncer4. Em linhas gerais, o processo fotodinâmico 

demanda a utilização de um agente fotossensibilizador (FS), a aplicação de uma luz que seja 

correspondente à banda de absorção do FS, e a presença de oxigênio22,41. Inicialmente, a 

célula-alvo deve ser tratada com o FS de absorção máxima de luz específica, num processo 

conhecido como fotossensibilização. Em seguida, uma fonte de luz deve ser acionada para a 

iluminação do alvo sensibilizado. A interação da luz de comprimento de onda adequado com 

o FS, na presença de oxigênio, resulta em espécies ROS capazes de induzir a inativação 

celular8. Tem sido sugerido que esse mecanismo envolve a absorção de fótons da fonte de luz 

pelo FS, o que leva seus elétrons a um estado excitado. Na presença de oxigênio, o FS 

excitado pela luz pode reagir com moléculas vizinhas, por meio da transferência de elétrons 

ou hidrogênio (reação do tipo I) ou pela transferência de energia ao oxigênio (reação do tipo 

II), levando à produção de espécies ROS8. Ambos os caminhos podem levar à morte celular.  

 Diferentes tipos de FSs de primeira geração foram utilizados em estudos anteriores, 

incluindo as porfirinas7,25. Atualmente, os FSs de segunda geração têm sido avaliados17,45,78 e 

entre esses compostos estão as clorinas, que são FSs que apresentam forte banda de absorção 

na região vermelha do espectro fotomagnético. O Photodithazine® (PDZ), derivado de uma 

clorina e6, é extraído da cianobactéria Spirulina platensis - e apresenta alto rendimento 

quântico de formação de oxigênio singlete18. Em estudos preliminares in vivo, Carmello et 

al.12 em 2015, demonstraram que a associação do PDZ (100 mg/L) e luz LED (aPDT) foi 

eficaz na inativação do fungo após uma aplicação da terapia, a qual reduziu 4,36 log10 de C. 

albicans presente em lesões induzidas em língua de camundongo. A aPDT foi caracterizada 

como eficaz na inativação de C. albicans sem causar qualquer efeito nocivo sobre os tecidos 

do hospedeiro12. Outro estudo conduzido por Carmello et al.11 (2016) demonstrou a 

efetividade da aPDT mediada pelo PDZ no tratamento de candidose induzida em língua de 

camundongo. Neste estudo os autores observaram que aplicações sucessivas da aPDT e NIS 

promoveu redução de 3 e 3,2 logs10, respectivamente, 24h após o tratamento. Os animais 
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submetidos a aPDT também apresentaram remissão completa das lesões orais, enquanto que 

os animais tratados com Nistatina apresentaram remissão parcial de lesões orais em ambos os 

períodos avaliados. Adicionalmente, a aPDT induziu a expressão de TNF-α quando 

comparado com o controle (sem FS e sem luz) 24 h e 7 dias após o tratamento11. 

  Segundo a literatura, alguns estudos indicam que a aPDT pode diminuir a biomassa de 

biofilmes24,32. Já foi mostrado que, embora biofilmes microbianos não tenham sido 

completamente inativados pela aPDT, esta ocasionou a remoção das camadas celulares mais 

externas dos biofilmes48. Este mecanismo de ação sugere que sucessivas aplicações de aPDT 

podem tornar o biofilme mais susceptível às terapias antifúngicas convencionais. Porém, os 

efeitos que as aplicações de aPDT podem causar aos genes responsáveis pela expressão de 

fatores de virulência de C. albicans ainda não foram avaliados.  

Muitas técnicas têm sido utilizadas para caracterizar os principais fatores de virulência 

responsáveis pelo aparecimento e desenvolvimento da infecção no hospedeiro. Entre elas, está 

a técnica de qPCR (Quantitative Polimerase Chain Reaction) que vem sendo promissora para 

quantificação da expressão de genes envolvidos em determinado processo. 

 A técnica de PCR foi desenvolvida por Kary Mullis e co-autores na década de 80, 

descoberta que proporcionou à Kary Mullis o Prêmio Nobel em Química no ano de 199342. 

RT-PCR é uma técnica de transcrição reversa em que RNA é transformado em cDNA. Esse 

cDNA pode ser utilizado para quantificação da transcrição de genes de interesse por método 

de PCR quantitativo (qPCR). Esta técnica tem sido muito utilizada na biologia molecular por 

sua eficácia, especificidade e fidelidade14 uma vez que quantifica e não apenas avalia 

qualitativamente a expressão gênica, o que faz do qPCR o método de escolha em biologia 

molecular. Entretanto, dentre os critérios que devem ser tomados para que o ensaio de qPCR 

seja adequadamente realizado, destaca-se a obtenção de um anelamento específico dos 

primers10. Os primers são sequências de ácidos nucléicos que agem como iniciadores da 

reação, tendo como característica ideal o anelamento em uma região única do DNA molde (do 

genoma) a ser estudado para que não haja reação cruzada com outras espécies ou outros genes 

da espécie em estudo. 

 Para isto, a reação de qPCR requer um par de primers, constituído por Forward (F) e o 

Reverse (R). Estes são um fator crítico e devem apresentar sequências específicas para que 

ocorra uma amplificação fidedigna do DNA alvo76,84. A análise da especificidade dos primers 

para os genes a serem estudados é de extrema importância uma vez que sendo específicos, 

garantem especificidade e fidelidade a técnica. Para isso, primers com boas características são 
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essenciais para resultados confiáveis, fundamentados, e sensíveis à expressão gênica. Essa 

análise da especificidade dos primers muitas vezes é desconhecida, diminuindo assim a 

sensibilidade e fidelidade dos resultados85. Em consequência da negligência dessa análise, os 

primers podem quantificar a expressão de outros genes que não são os do objetivo do estudo, 

além de outras espécies de microrganismos, alterando assim a viabilidade dos resultados, 

principalmente quando as amostras provêm de pacientes, nas quais podemos encontrar 

variações de uma mesma espécie. 

 Adicionalmente, os parâmetros a serem considerados para o desenho de um primer 

promissor para qPCR são: tamanho do primer (entre 18-24bp)10,80; temperatura de anelamento 

(Tm) que devem estar entre 52-58°C10; ausência de estruturas secundárias (hairpin, cross 

dimer)67,80; e porcentagem de pares de bases G (guanina) e C (citosina) entre 40-60%10,67. 

Além da padronização dos primers para sua utilização em ensaios clínicos, avaliar a 

expressão fidedigna dos genes de virulência de micro-organismo responsável por infecção em 

pacientes submetidos a duas terapias distintas, uma convencional (Nistatina) e outra em 

estudo (aPDT), é de grande importância. A análise da expressão dos genes de virulência pode 

esclarecer os efeitos da terapia em estudo no tratamento das infecções fúngicas, tais como 

candidose oral, elucidando seus efeito nos micro-organismos responsáveis pela infecção, 

como por exemplo a diminuição da virulência e redução da patogenicidade.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 Perante os resultados apresentados podemos concluir que: 

 

✓ Os primers da literatura para os genes SAP1 e HWP1 foram específicos para C. albicans 

através dos testes de PCR; 

✓ Os primers desenhados (via Beacon Desginer™) para os genes ACT1, ALS1 e HWP1 foram 

detectados apenas em espécies C. albicans confirmando sua especificidade; 

✓ Os primers desenhados para os genes CAP1, CAT1, EFG1, LIP3, PLB1 e o primer da 

literatura para o gene SOD1 mostraram detecção em C. albicans e C. dubliniensis; 

✓ Adicionalmente, conclui-se que três primers da literatura e oito primers desenhados estão 

padronizados e são específicos para C. albicans/C. dubliniensis, podendo ser usados com 

confiança em estudos clínicos para análise da expressão gênica; 

✓ O gene LIP3 apresentou redução significativa de sua expressão da coleta inicial para a final 

(após o tratamento) independente do tratamento; 

✓ O gene SOD1 apresentou diferença estatística entre as coletas independente do tratamento 

utilizado; 

✓ A expressão do gene CAT1, foi superior na coleta final (após o tratamento) em relação à 

coleta inicial tanto no grupo tratado com aPDT quanto NIS; 

✓ A expressão do gene PLB1 foi estatisticamente maior no grupo aPDT quando comparado com 

o grupo NIS, independente das coletas; 

✓ Para os genes ALS1, CAP1, EFG1, HWP1 e SAP1 não houve diferença estatística entre as 

coletas independente dos tratamentos aPDT e NIS, os quais também não influenciaram a 

expressão de tais genes.  
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