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RESUMO

OLIVEIRA, V. K. P. Ocorrência das espécies de leveduras isoladas de sangue e cateter de
pacientes internados em Hospital Público Infantil de São Paulo (período 2007 a 2010).
2011. 86 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Neste trabalho, investigamos a ocorrência de espécies de leveduras isoladas de sangue e
cateter de pacientes internados em um hospital público infantil no período de 2007 a 2010.
Pesquisamos a presença de C. dubliniensis pelos métodos fenotípicos; investigamos as
espécies dentro do complexo Candida parapsilosis por meio da técnica do seqüenciamento; e
estudamos as espécies do complexo Candida parapsilosis quanto a produção de biofilme.
Também investigamos os fatores relacionados a virulência: proteinase, fosfolipase,
hemolisina e hialuronidase; e estudamos o perfil de sensibilidade das amostras frente aos
antifúngicos a anfotericina B, fluconazol e caspofungina pelo método “Etest®”. Observamos
que, dentre os anos em estudo, C. albicans foi a levedura mais isolada com 36.45%, seguida
de C. tropicalis 23.36%, C. parapsilosis sensu stricto 21.49%, Pichia anômala 5.61%, C.
guilliermondii 4.67%, C. krusei 2.80%; C. orthopsilosis 1.87%, C. glabrata 1.87%, C.
metapsilosis 0.94%, C. pararugosa 0.94%. Na pesquisa de C. dubliniensis, todas as amostras
cresceram a 45°C, bem como, todas cresceram no “caldo Sabouraud dextrose” hipertônico,
sendo, desta forma, identificadas como C. albicans. No seqüenciamento das amostras do
complexo Candida parapsilosis, C. parapsilosis sensu estricto foi a espécie mais prevalente,
representando 88,46% dos isolados, C. orthopsilosis e C. metapsilosis apresentaram apenas
7,69% e 3,85% respectivamente. Na produção de biofilme por amostras do complexo
Candida parapsilosis, oito amostras de C. parapsilosis sensu estricto produziram biofilme, e
apenas uma amostra de C. orthopsilosis foi produtora, enquanto que C. metapsilosis não
produziu biofilme. Em relação aos fatores de virulência, as espécies não-albicans
apresentaram maior atividade de proteinase e hialuronidase do que as C. albicans. No estudo
das exoenzimas fosfolipase e hemolisina, C. albicans foi mais produtora, quando comparada
com as espécies não-albicans. Das 107 amostras em estudo, frente ao antifúngico anfotericina
B todas as amostras foram sensíveis. Com relação ao antifúngico fluconazol, 11 (10.3%)
amostras demonstraram sensibilidade dose-dependente (SDD), e quatro (3.74%) foram
resistentes. Em relação a caspofungina, duas amostras de C. guilliermondii foram resistentes,
enquanto que as amostras de C. parapsilosis produziram os mais altos valores de CIM50 do
que as demais espécies. Dos antifúngicos em estudo, todos parecem ser mais ativos contra C.
albicans que espécies não-albicans.
Palavras-chave: Infecção Hospitalar. Leveduras. Candidemia. Cateter. Candida albicans.
Candida spp.

ABSTRACT

OLIVEIRA, V. K. P. Yeasts species isolated from blood and catheter from patients
admitted into Children's Public Hospital of São Paulo (period 2007 to 2010). 2011. 86 p.
Masters thesis (Microbiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2011.
In this study, we investigated the occurrence of yeast species isolated from blood and catheter
in a children´s public hospital from 2007 to 2010. We researched the presence of C.
dubliniensis by phenotypic methods, and investigated the species within the complex Candida
parapsilosis by sequencing method, and studied this complex in relation to biofilm´s
production. We also investigated the factors related to virulence: proteinase, phospholipase,
hemolysin and hyaluronidase, and studied the sensibility profile of the strains to the
antifungals amphotericin B, fluconazole, and caspofungin by the "Etest ®" method. We
observed during the years of study, C. albicans was the most isolated yeast with 36.45%,
followed by C. tropicalis 23,36%, C. parapsilosis sensu stricto 21,49%, Pichia anomala
5,61%, C. guilliermondii 4.67%, C. krusei 2.80%, C. orthopsilosis 1.87%, C. glabrata 1.87%,
C. metapsilosis 0.94%, C. pararugosa 0.94%. In the research of C. dubliniensis, all strains
grown at 45 ° C, and all grown up on "Sabouraud dextrose broth" hypertonic, thereby being
identified as C. albicans. In the sequencing of samples belonging to Candida parapsilosis
complex, C. parapsilosis sensu stricto was the most prevalent species representing 88.46% of
the isolates, C. orthopsilosis and C. metapsilosis showed only 7.69% and 3.85% respectively.
In relation of the biofilm production by strains of Candida parapsilosis complex, we observed
that eight strains of C. parapsilosis sensu stricto produce biofilm, and only one sample of C.
orthopsilosis was producer, while C. metapsilosis did not produce biofilm. Regarding the
virulence factors, the non-albicans species showed greater activity of the proteinase and
hyaluronidase than C. albicans. In the study of exoenzymes such hemolysin and
phospholipase, C. albicans was more producer when compared with non-albicans species. Of
the 107 samples analyzed, in relation of the antifungal susceptibility to amphotericin B, all
strains were susceptible. With respect to the antifungal fluconazole, 11 (10.3%) strains
showed dose-dependent sensivity (DDS), and four (3.74%) were resistant. For caspofungin,
two strains of C. guilliermondii were resistant, whereas those of C. parapsilosis produced the
highest MIC50 values than other species. Since the antifungal agents studied, all appear to be
more active against C. albicans to non-albicans species.
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spp.
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