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resumo
Introdução: A produção de enzimas representa importante mecanismo de patogenicidade de Candida al-
bicans, possivelmente por facilitar sua penetração nos tecidos. O objetivo do presente trabalho é analisar 
a produção das exoenzimas fosfolipase e proteinase por amostras de C. albicans isoladas de pacientes com 
periodontite crônica e indivíduos-controle. Método: Foram testados 50 isolados de indivíduos-controle e 
50 de pacientes com periodontite. A determinação da produção de enzimas foi realizada de acordo com 
Polak14 (1992) e Aoki et al.1 (1990), e os resultados expressos com valores de Pz. Os dados foram analisados 
estatisticamente pelo teste de Mann-Whitney (5%). Resultados: Não foi observada diferença estatistica-
mente significante entre os valores médios de Pz para a produção de proteinase obtidos para os grupos 
periodontite e controle (Pz = 0,55 ± 0,29 e 0,58 ± 0,31, respectivamente). O valor médio de Pz obtido para 
a produção de fosfolipase foi maior e estatísticamente significativo no grupo periodontite em relação ao 
controle (Pz = 0,59 ± 0,29 e 0,71 ± 0,28, respectivamente). Conclusão: Conclui-se que as amostras de C. 
albicans isoladas de pacientes com periodontite apresentaram maior produção de fosfolipase em relação aos 
controles, o que pode estar relacionado com maior virulência destas amostras.
descritores: Candida albicans - Boca - Enzimas - Periodontite

aBstract
Introduction: Exoenzymes production represents an important mechanism of pathogenicity in Candida 
albicans, possibly favoring the penetration into tissues. The aim of this study is to analyze the production 
of the exoenzymes phospholipase and proteinase by C. albicans isolates from patients with chronic perio-
dontitis and control individuals. Methods: Fifty isolates from control individuals and 50 from periodontitis 
patients were tested. The determination of enzymes production was carried out according to Polak14 (1992) 
and Aoki et al.1 (1990), and the results were expressed as values of Pz. Data were analyzed statistically by 
Mann-Whitney test (5%). Results: No statistically significant difference between the mean values of Pz for 
proteinase production was observed for periodontitis and control groups (Pz = 0.55 ± 0.29 and 0.58 ± 0.31, 
respectively). Mean value of Pz obtained for phospholipase production was higher and statistically signi-
ficant in periodontitis group in relation to control group (Pz = 0.59 ± 0.29 and 0.71 ± 0.28, respectively). 
Conclusion: It could be concluded,  that C. albicans isolates from periodontits patients produced more 
phospholipase in relation to those from control individuals, and this result may be correlated with higher 
virulence of these strains.
descriPtors: Candida albicans - Mouth - Enzymes - Periodontitis
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introdução
Leveduras do gênero Candida estão amplamente dis-

tribuídas na natureza e são saprófitas ou parasitas quer 
no homem como em outros animais homeotérmicos. 
São encontradas normalmente na orofaringe, dobras, da 
pele, secreções, brônquicas, trato urogenital e gastroin-
testinal (Ellepola e Samaranayake5, 2000; Samaranayake 
e Mac Farlane19, 1990).

Variabilidade fenotípica, aderência aos tecidos do 
hospedeiro, produção de hifas, toxinas e enzimas são im-
portantes fatores de virulência de leveduras do gênero 
Candida. Algumas cepas patogênicas secretam enzimas 
como proteinases, lipases e fosfolipases as quais podem 
contribuir para sua proliferação e invasão, causando da-
nos para as células do hospedeiro (Ghannoum e Abu-
Elteen6, 1990; Tsboi et al.22, 1994). C. albicans secreta 
várias enzimas, entre as quais estão fosfolipase, lípase, 
fosfomonoesterases e proteinases (Samaranayake e Mac 
Farlane19, 1990).

A proteinase é produzida principalmente pelas espé-
cies mais patogênicas, como C. albicans, C. dubliniensis, 
C. tropicalis e C. parapsilosis, o que suporta a idéia de que 
essas enzimas são relacionadas com virulência (Hube e 
Nagliak8, 2001; Naglik et al.10, 2003; Naglik et al. 11, 
2004). Samaranayake et al.18 (2002) relataram que isola-
dos de C. albicans provenientes de pacientes HIV posi-
tivos apresentaram maior atividade proteinásica e maior 
patogenicidade para ratos do que isolados de pacientes 
HIV negativos. Por outro lado, Costa et al.4 (2003) não 
relataram diferenças significativas entre a produção de 
proteinase por isolados de C. albicans provenientes de 
pacientes HIV positivos e negativos. 

Também tem sido relatada a produção de fosfolipase 
por algumas espécies de Candida (Banno et al.2, 1985;  
Barret-Bee et al.3, 1985; Price et al.15, 1982). Essas en-
zimas agem clivando os fosfolipídeos, prejudicando a 
estabilidade da membrana e ocasionando lise celular. A 
produção de fosfolipases concentra-se nas pontas das hi-
fas e a atividade de produção é maior quando a hifa está 
em contato direto com a membrana, o que sugere que 
essas enzimas são importantes na invasão tecidual por C. 
albicans (Ghannoum e Abu-Elteen6, 1990; Niewerth e 
Korting12, 2001).

Analisando amostra do sulco gengival de indivíduos 
sadios e portadores de periodontite crônica do adulto, 
Jorge9 (1995) verificou também a produção de hialu-
ronidase e condroitin-sulfatase em menor porcentagem 

nos controles do que na presença de periodontite. 
A produção de exoenzimas, como fosfolipase e pro-

teinase parece exercer papel importante na invasão da 
célula do hospedeiro (Barret-Bee et al.3, 1985; Polak14, 
1992) porém a produção destas por isolados prove-
nientes de pacientes com periodontite crônica não foi 
anteriormente pesquisada. Dessa forma, o objetivo do 
presente trabalho é analisar a produção das exoenzimas 
fosfolipase e proteinase por amostras de C. albicans iso-
ladas de pacientes com periodontite crônica e indivíduos 
controle.

material mÉtodos
Foram incluídos no presente estudo 50 isolados de 

C. albicans provenientes de pacientes com periodontite e 
50 de indivíduos-controle. Esse projeto foi previamente 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Local (Pro-
cesso 72/99-PH/CEP). Essas cepas foram previamente 
isoladas a partir de enxágües bucais obtidos de indivídu-
os com as características abaixo descritas e pertencentes à 
coleção de amostras do laboratório de Microbiologia da 
Faculdade de Odontologia de São José dos Campos: 

a) Grupo-controle: 68 indivíduos com idade entre 25 
a 55 anos (média 34,45 ± 7,93), atendidos na clínica da 
Faculdade de Odontologia de São José dos Campos – 
UNESP, os quais não apresentavam quadro clínico de 
doença periodontal; 

b) Grupo periodontite crônica: foram selecionados 
88 indivíduos com idade entre 25 a 62 anos (média 
41,33 ± 5,54), atendidos na clínica de Periodontia da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de Tauba-
té UNITAU, os quais possuíam no mínimo dois sítios 
com profundidade de sondagem maior ou igual a 5mm 
e diagnosticados clinicamente como portadores de pe-
riodontite crônica.

As amostras foram semeadas em ágar Sabouraud 
dextrose acrescido de cloranfenicol e os isolados obti-
dos foram identificados fenotipicamente (prova do tubo 
germinativo, microcultivo em ágar fubá, fermentação e 
assimilação de carboidratos). Os isolados identificados 
com C. albicans foram incluídos no presente estudo (n 
total = 100).

Análise da produção de fosfolipase
A produção de fosfolipase foi avaliada de acordo com 

metodologia proposta por Polak, com modificações. O 
meio base foi preparado utilizando-se 20g dextrose, 10g 
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de peptona, 5g de extrato de levedura, 58,5g de cloreto 
de sódio, 0,55g de cloreto de cálcio e 20 g de ágar em 
840 ml de água destilada. A solução foi autoclavada e 
160 ml de emulsão de gema de ovo a 50% foram adicio-
nados. A suspensão da amostra a ser testada foi ajustada 
por espectrofotometria a 106 células por mililitro e o 
inóculo consistiu em 10µl da suspensão. Cada isolado 
foi testado em duplicada. As placas foram incubadas a 
37°C por 4 dias. Os halos de precipitação foram mensu-
rados. A atividade fosfolipásica foi expressa como valo-
res de Pz medida pela razão entre o diâmetro da colônia 
pelo diâmetro da colônia mais a zona de precipitação 
formada. 

Análise da produção de proteinase
A produção de proteinase foi avaliada de acordo 

com Aoki et al.1 (1990). O meio teste consistiu em ágar 
contendo soro albumina bovina (BSA). Uma solução 
contendo 0,04g de MgSO4 0,5g K2HPO4, 1g NaCl, 
0,2g de extrato de levedura, 4g de glicose e 0,5g de BSA 
(bovine serum albumine - Fração V, Sigma, St. Louis, 
USA) foi preparada e o pH ajustado a 3,5 com 1 N HCl. 
Essa solução foi esterilizada por filtração e 60ml foram 
adicionados a 140ml de ágar. O inóculo foi preparado 
como descrito anteriormente para o teste de produção 
de fosfolipase. Todas as cepas foram inoculadas em tri-
plicata em as placas foram incubadas a 37°C por 7 dias. 
A produção de proteinase foi medida de acordo com o 
descrito anteriormente para a produção de fosfolipase. 

resultados
Os resultados, expressos como valores de Pz médio 

para cada grupo, foram analisados pelo teste estatístico 
de Mann-Writney, em nível de significância de 5%.

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1. 
Não foi observada diferença estatisticamente significati-
va entre os valores médios de Pz para produção de pro-

teinase obtidos para os grupos controle e periodontite 
crônica. O valor médio de Pz obtido para a produção de 
fosfolipase foi maior e estatísticamente significativo para 
o grupo periodontite em relação ao grupo-controle. 

discussão
A forma mais comum de doença periodontal destru-

tiva em adultos é a periodontite crônica que se carac-
teriza por perda clínica de inserção em decorrência da 
destruição do ligamento periodontal e perda de osso de 
suporte (American Academy of Periodontology13 2000). 
Em alguns casos, essa perda de inserção pode progredir 
a despeito de um extensivo tratamento, caracterizando 
a periodontite refratária, que pode ocorrer em situações 
onde a terapia convencional tem falhado em eliminar 
reservatórios de microrganismos infecciosos, ou resultar 
do aparecimento de patógenos oportunistas superinfec-
tantes (American Academy of Periodontology13 2000).

De acordo com Jorge9 (1995) há um aumento no 
isolamento de Candida no sulco gengival de pacientes 
com doença periodontal. Espécies de Candida têm sido 
isoladas na microbiota subgengival de tecidos gengivais 
de pacientes com abscessos periodontais (Helovuo et al.7 
1993), de periodontite avançada (Slots e Listgartem20 
1998); em pacientes com AIDS (Rans et al.16 1991) e em 
pacientes com periodontite crônica tratados com antibi-
óticos (Helovuo7,1993). C. albicans possui fatores de pa-
togenicidade que possibilitam o agravamento da doença 
periodontal como a capacidade de invadir o epitélio do 
sulco, inibir a função dos polimorfonucleares, lisar mo-
nócitos, presença de endotoxinas e produzir enzimas. No 
entanto, o papel dessas leveduras na doença periodontal 
não está completamente elucidado. 

A determinação da produção enzimática de amostras 
de C. albicans e outras espécies, isoladas de diversas con-
dições e de diferentes sítios anatômicos, foi observada 
por vários autores (Ruchel et al.17 1982, Samaranayake 
et al.18 2002) que apontaram variações de atividade enzi-
mática entre 60% a 100% para proteinase e 50 a 100% 
para fosfolipase. A produção de exoenzimas, como fosfo-
lipase e a proteinase parece exercer papel importante na 
invasão da célula do hospedeiro (Barret-Bee et al.3 1985, 
Polak14 1992), porém a produção destas por isolados 
provenientes de pacientes com periodontite crônica não 
foi anteriormente pesquisada.

Os resultados desse trabalho indicaram maior produ-
ção de fosfolipase por cepas de C. albicans provenientes 

Tabela 1 –  Valores de Pz obtidos nos testes de produção de proteinase 
e fosfolipase pelo isolados provenientes dos grupos peridon-
tite e controle

Número de isolados 
C. albicans testados

Produção de enzimas (Pz)

Proteinase Fosfolipase
Periodontite (n=50) 0,58 ± 0,31 0,59 ± 0,29

Controle (n=50) 0,55 ± 0,29 0,71 ± 0,28*

* Diferença estatisticamente significativa 
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de pacientes com periodontite crônica. Considerando-se 
que tais enzimas são consideradas importantes na invasão 
tecidual (Ghannoum e Abu-Elteen6 1990, Niewerth e 
Korting12 2001), este pode ser um dado importante para 
o entendimento do papel das leveduras do gênero Can-
dida na patogênese das doenças periodontais. Importan-
te salientar que a identificação de causas de virulência, 
tais como a produção de enzimas por microrganismos 
presentes no sulco gengival é um dos fatores observados 
para considerar um microrganismo como possivelmente 
envolvido na doença periodontal (Sociansky e Haffajee21 

1991). Acredita-se que estudos futuros sobre os fatores 
de virulência de isolados de Candida provenientes de ou-
tros quadros de doença periodontal sejam importantes 
para a compreensão mais aprofundada dos mecanismos 
de patogenicidade desses microrganismos envolvidos 
nessas doenças.

conclusão
Conclui-se que isolados de C. albicans provenientes 

de pacientes com periodontite crônica produziram mais 
fosfolipase em relação aos isolados de indivíduos-con-
trole. 
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