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“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them” 

(Walt Disney)  

  



RESUMO 

 

Por sua característica zoonótica, a dermatofitose tem grande importância para a 

saúde pública. Particularmente, os dermatófitos geofílicos são insuficientemente 

estudados por serem considerados estritamente oportunistas; entretanto, Nannizzia 

gypsea (sin. Microsporum gypseum), que é geofílica, tem sido isolada por todo o 

mundo causando infecções no homem e animais, confirmando o potencial patogênico 

que os fungos geofílicos apresentam. O sucesso no estabelecimento da infecção 

pelos dermatófitos depende de várias proteínas e enzimas fúngicas, que são a chave 

na invasão e utilização do estrato córneo do hospedeiro; portanto, o estudo dos fatores 

de virulência envolvidos na patogenicidade desses fungos auxiliará na compreensão 

da epidemiologia das dermatofitoses. O objetivo do presente estudo foi pesquisar a 

secreção de hemolisinas e das enzimas proteinase, fosfolipase, lipase e gelatinase 

em cepas de N. gypsea. Foram testadas 21 cepas de N. gypsea isoladas do solo de 

21 parques do município de São Paulo pela técnica de Vanbreuseghem. A produção 

das enzimas fosfolipase, proteinase e lipase foi verificada empregando-se placas de 

Petri com meio sólido contendo o respectivo substrato a ser degradado, 

respectivamente, gema de ovo, albumina sérica bovina e Tween 20. O teste foi 

considerado positivo quando ocorreu uma zona clara de degradação ao redor da 

colônia. Para a verificação da produção da enzima gelatinase foi empregado meio 

contendo gelatina, o qual foi distribuído em tubos; a semeadura ocorreu em picada e 

antes da leitura final, os tubos foram refrigerados a 4° C por 30 minutos. O teste foi 

considerado positivo quando houve liquefação do meio. Na prova da produção de 

hemolisinas empregou-se base de ágar sangue suplementada com 5% de sangue de 

carneiro desfibrinado; nesta prova, após a leitura de 14 dias, as placas foram 

incubadas a 32° C. Em cada um dos testes, após a semeadura, as placas foram 

incubadas por 14 dias a 25° C, realizando-se leituras aos 5, 7, 10 e 14 dias. Todas as 

21 cepas de N. gypsea produziram fosfolipase aos 14 dias, gelatinase, a partir de 10 

dias, proteinase e lipase, a partir de 7 dias de incubação. Em relação à fosofolipase, 

a maioria das reações foi fortemente positiva para a produção da enzima. Aos 14 dias 

a 32° C, se verificou hemólise em 81,0% (17/21) das cepas, sendo 82,4% (14/17) de 

α-hemólise (hemólises parciais) e 17,6% (3/17) de β-hemólise (hemólise total). Uma 

das cepas produziu ambas α- e β-hemólise. Todas as cepas de N. gypsea testadas 

produziram enzimas e/ou hemolisinas, consideradas fatores de virulência, revelando 



seu potencial de patogenicidade. Os intervalos de leitura ideais para a produção das 

enzimas fosfolipase, proteinase, lipase e gelatinase foram, respectivamente, 14, 7, 7 

e 10 dias; em relação à atividade hemolítica sugere-se 14 dias com temperatura de 

32° C. A presença de N. gypsea, com a produção de fatores de virulência em solos 

de parques do município de São Paulo, pode representar potencial risco de infecção 

aos humanos e animais que usufruem desses espaços dedicados ao lazer. 

 

Palavras-chave: Dermatófitos geofílicos; dermatofitose; enzimas; hemolisinas. 

  



ABSTRACT 

 

Dermatophytosis is of significant importance for public health because of its zoonotic 

characteristic. In particular, geophilic dermatophytes have been insufficiently studied 

because they are considered strictly opportunistic. However, cases of infections due 

to Nannizzia gypsea (syn. Microsporum gypseum), a geophilic dermatophyte, in both 

humans and animals have been found globally, confirming the pathogenic potential of 

geophilic fungi. Dermatophytoses caused by these fungi is attributed to several 

proteins and enzymes produced by them and also the use of the host’s stratum 

corneum by the fungi. Therefore, the study of virulence factors of these fungi will be 

helpful in understanding the epidemiology of dermatophytoses. The aim of this study 

was to investigate the secretion of hemolysins, proteinase, phospholipase, lipase, and 

gelatinase enzymes by N. gypsea strains. Twenty-one strains of N. gypsea isolated 

using the Vanbreuseghem technique from the soil samples of 21 parks in São Paulo, 

Brazil, were tested. The production of phospholipase, proteinase, and lipase was 

verified by culturing these strains in Petri dishes containing a solid culture medium. 

This medium contained the respective substrate for degradation such as egg yolk, 

bovine serum albumin, and Tween 20. The test was considered positive when there 

was a clear area of degradation around the colony. To check the production of 

gelatinase, a medium containing gelatin was used that was distributed in tubes and 

punctiform inoculation was performed. Before the final reading, the tubes were 

refrigerated at 4° C for 30 min. The test was considered positive when there was a 

liquefaction of the medium. In the hemolysin production test, blood agar base 

supplemented with 5% defibrinated sheep blood was used. In this test, after reading 

for 14 days, the plates were incubated at 32° C. In each of these tests, after inoculation, 

the plates were incubated for 14 days at 25° C, with readings taken at 5, 7, 10, and 14 

days. All the 21 strains of N. gypsea produced phospholipase at 14 days, gelatinase 

from 10 days, and proteinase and lipase from 7 days of incubation. Most of the 

reactions were strongly positive for the production of phospholipase. At 14 days at 32° 

C, hemolysis was observed in 81.0% (17/21) of the strains, with α-hemolysis (partial 

hemolysis) in 82.4% (14/17) of the strains and β-hemolysis (complete hemolysis) in 

17.6% (3/17) of the strains. One of the strains produced both α- and β-hemolysis. All 

the strains of N. gypsea produced enzymes and/or hemolysins, which are considered 

virulence factors, thus revealing their pathogenic potential. The ideal reading intervals 



for detecting the production of phospholipase, proteinase, lipase, and gelatinase were 

14, 7, 7, and 10 days respectively. For detecting hemolytic activity, 14 days at a 

temperature of 32° C is recommended. The presence of virulent strains of N. gypsea 

in the soils of parks in São Paulo may represent a potential risk of infection to humans 

and animals that enjoy these spaces for leisure. 

 

Key-words: geophilic dermatophytes; dermatophytosis; enzymes; hemolysins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os dermatófitos são fungos pertencentes à família Arthrodermataceae, 

filamentosos, queratinofílicos e queratinolíticos e tradicionalmente eram divididos em 

três gêneros, Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton (de HOOG et al., 2005). 

Porém, em 2017, se estabeleceu uma nova taxonomia dos dermatófitos, não se 

baseando apenas na análise fenotípica para sua classificação; desta forma, foram 

encontradas diferenças no genoma das espécies pela biologia molecular, sendo 

necessário reclassificar e criar novos gêneros: Trichophyton, Epidermophyton, 

Microsporum, Arthroderma, Nannizia, Paraphyton e Lophophyton (de HOOG et al., 

2017). Dentre as alterações ocorridas, verificou-se que a antiga espécie Microsporum 

gypseum foi realocada em novo gênero, sendo denominada de Nannizzia gypsea (sin. 

Microsporum gypseum) (DUKIK et al., 2020). 

Os dermatófitos são responsáveis pela infecção fúngica mais frequente no 

mundo, afetando 20 a 25% da população mundial (ZHAN; LIU, 2017) e causando 

infecções tanto em humanos, como em animais (HAYETTE; SACHELI, 2015; LANA 

et al., 2016; MARTINEZ-ROSSI et al., 2017; GRÄSER et al., 2018). Estes fungos têm 

habilidade de invadir tecidos como pele, pelos e unhas e outras estruturas 

queratinizadas, e por sua característica queratinolítica, podem usar a queratina como 

substrato energético e nutricional (NENOFF et al., 2013; LANA et al., 2016; GRÄSER 

et al., 2018). 

Existem fatores não biológicos que também influenciam a replicação desses 

fungos como a temperatura, a luz, umidade, clima, quantidade de matéria orgânica 

disponível e o pH (PONTES et al., 2013; SEGAL; FRENKEL, 2015).  

A dermatofitose é distribuída por todo o mundo (ZHAN; LUI, 2017). Essa 

distribuição é variável dependendo das condições geográficas e climáticas de cada 

região, e de outros fatores como migrações de pessoas e animais (HAYETTE; 

SACHELI, 2015). O meio rural é referido como o mais propenso a ter casos de 

infecções por dermatófitos, devido maior contato com os animais de produção e o solo 

(SEGAL; FRENKEL, 2015); porém, tem aumentado o número de infecções causadas 

por animais de companhia, graças ao contato estreito que esses mantêm com as 

pessoas (NEVES et al., 2018). 
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Na Europa, T. rubrum é a espécie mais prevalente seguida de M. canis, sendo 

responsáveis principalmente pelo desenvolvimento de tinea pedis e onicomicoses 

(SEGAL; FRENKEL, 2015; HAYETTE; SACHELI, 2015). Nos Estados Unidos e na 

América Central, os agentes mais comuns são T. tonsurans e T. rubrum, causando 

principalmente tinea capitis (SEGAL; FRENKEL, 2015; ZHAN; LIU, 2017).  

Na Ásia, os agentes mais comuns são T. rubrum, T. mentagrophytes 

(BALAKUMAR et al., 2012; HAYETTE; SACHELI, 2015) e M. canis (ZHAN; LUI, 2017) 

causando geralmente tinea capitis.  

Na África, as dermatofitoses são muito frequentes, embora subdiagnosticadas 

e, por consequência, não tratadas (HAYETTE; SACHELI, 2015). No homem, a forma 

mais prevalente é a tinea capitis e as principais espécies são M. audouinii, T. 

tonsurans, T. soudanense, T. rubrum e T. violaceum (NGWOGU; OTOKUEFOR, 

2007; HAYETTE; SACHELI, 2015; COULIBALY et al., 2017). 

No Brasil os dermatófitos causadores de dermatofitoses responsáveis por tinea 

capitis são M. canis e T. tonsurans, acometendo crianças, e em menor frequência, 

adolescentes e adultos (BERGSON; FERNANDES 2001; BRILHANTE et al., 2004). 

Segundo Lana e colaboradores (2016), além dessas espécies, T. mentagrophytes, T. 

rubrum e T. interdigitale também apresentam alta prevalência no país. 

É importante ressaltar que as migrações promovem maior disseminação de 

diferentes espécies de dermatófitos; além disso, a relação homem e animal, fatores 

ecológicos, socioeconômicos e terapêuticos também refletem na maior expansão dos 

dermatófitos pelo mundo (SEGAL; FRENKEL, 2015; ZHAN; LIU, 2017). 

As espécies de dermatófitos se dividem em três grupos, classificados de acordo 

com seu habitat e são denominados zoofílicos, sendo seu reservatório os animais, 

antropofílicos, o reservatório é o ser humano e os geofílicos, no qual seu reservatório 

é o solo (de HOOG et al., 2017). Entretanto, estes habitats não são exclusivos, 

podendo os dermatófitos geofílicos infectar homens e animais (LANA et al., 2016; 

GARCÍA-AGUDO; ESPINOZA-RUIZ, 2018; GRÄSER et al., 2018). 

As principais espécies zoofílicas são M. canis e T. mentagrophytes; as 

antropofílicas são T. rubrum, T. tonsurans, T. violaceum, T. soudanense e M. audouinii 

e Nannizzia gypsea (M. gypseum) é o principal dermatófito geofílico responsável por 

infecções (GARCÍA-MARTOS et al., 2004; AMEEN, 2010; MADRID et al., 2012; 

HAYETTE; SACHELI, 2015; SEGAL; FRENKEL, 2015; SOUZA et al., 2016).  
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Os animais podem carrear os dermatófitos e transmiti-los aos humanos; 

portanto, as dermatofitoses são zoonoses de importância em Saúde Publica 

(MORETTI et al., 2013; TORRES-GUERRERO et al., 2016; COULIBALY et al., 2017). 

Esta transmissão pode ocorrer por contato direto com pelos ou escamas de pele, ou 

contato indireto com fômites contaminados (BERALDO et al., 2011; SEGAL; 

FRENKEL, 2015; TORRES-GUERRERO et al., 2016; NEVES et al., 2018). Além 

disso, os animais podem ser portadores assintomáticos dos dermatófitos (BERALDO 

et al., 2011; FRAGA et al., 2017). 

Crianças e indivíduos imunocomprometidos apresentam maior susceptibilidade 

às dermatofitoses (ABARCA et al., 2011; NENOFF et al., 2013; MARTINEZ-ROSSI et 

al., 2017). Pacientes com distúrbios hematológicos, linfedema, psoríase, diabetes 

mellitus, portadores de HIV e lúpus eritematoso, dentre outros, têm maiores chances 

de desenvolver a doença (MACÊDO et al., 2008; NENOFF et al., 2013; GRÄSER et 

al., 2018). Além disso, constatou-se que em famílias com consanguinidade, mesmo 

os imunocompetentes desenvolveram dermatofitose (GRÄSER et al., 2018). 

Existe correlação de dermatofitose em crianças e pacientes 

imunocomprometidos que mantêm contato direto com animais domésticos (ABARCA 

et al., 2011). Entretanto, outros benefícios são acrescidos na vida desses pacientes 

com o contato com esses animais, considerando-se que a maioria das dermatofitoses 

acometem tecidos superficiais, os benefícios trazidos geralmente são maiores que os 

prejuízos (ABARCA et al., 2011). 

A interação entre os dermatófitos e seus hospedeiros envolve complexos 

mecanismos moleculares, ainda não compreendidos perfeitamente. O arsenal fúngico 

utilizado para colonizar os tecidos do hospedeiro compreende moléculas de superfície 

responsáveis pela adesão. As adesinas. são moléculas expressas na parede celular 

fúngica que permitem a rápida adesão aos tecidos do hospedeiro e matriz extracelular 

(MARTINEZ-ROSSI et al., 2017). Para alguns dermatófitos se mostrou que 

carboidratos encontrados na superfície da pele do hospedeiro, como manose e 

galactose, são necessários para que ocorra a adesão, além da secreção de proteases 

pelos fungos (CHINNAPUN, 2015), como subtilisina 3, que está envolvida no processo 

de adesão de M. canis ao tecido cutâneo (BALDO et al., 2010; MARTINEZ-ROSSI et 

al., 2017).  

Os dermatófitos, quando entram em contato com a epiderme, aderem ao tecido 

queratinizado do hospedeiro e a germinação do antroconídio possibilita que a hifa 
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penetre no estrato córneo (NENOFF et al., 2013; CHINNAPUN, 2015; MARTINEZ-

ROSSI et al., 2017). A aderência dos dermatófitos ocorre em 3-4 horas e a germinação 

em 24 horas (BALDO et al., 2010). O sucesso no estabelecimento da infecção é 

dependente de várias proteínas e enzimas reguladas por múltiplos genes, que são 

ativados ou reprimidos em resposta ao microambiente dos tecidos do hospedeiro 

(MARTINEZ-ROSSI et al., 2017). 

Diversos fatores são importantes para a multiplicação do fungo, sendo a 

produção de endo e exoproteases proteolíticas responsável por promover a 

degradação de proteínas em aminoácidos e peptídeos assimiláveis, os quais são 

utilizados como nutrientes para o microrganismo (BALDO et al., 2010; 

SRIRANGANADANE et al., 2011; TARABEES et al., 2015; GRÄSER et al., 2018). 

Os fungos secretam múltiplas serinaproteases, as subtilisinas (Sub) e 

metaloproteases, as fungalisinas (Mep), genericamente chamadas de queratinases 

(MONOD, 2008; VERMOUT et al., 2008a; TARABEES et al., 2015). Tecidos 

queratinizados não são compostos só de queratina, mas de uma rede insolúvel de 

proteínas interligadas, que formam a camada celular cornificada (MONOD, 2008). As 

proteases secretadas são incapazes, por si só, de degradar o compacto tecido 

queratinizado, há necessidade prévia de quebra das pontes de dissulfeto da cisteína 

encontradas na queratina; uma vez que os dermatófitos durante a infecção excretam 

sulfito este atuará como agente redutor (MONOD, 2008). Assim, as proteínas 

reduzidas tornam-se acessíveis para a hidrólise pelas proteases secretadas. As 

endoproteases (Sub e Mep) são responsáveis pela clivagem das proteínas e 

produzem um elevado número de peptídeos com terminais C ou N, que possibilitam a 

ativação das exoproteases, promovendo assim um sinergismo que permite a 

degradação da queratina pelos dermatófitos (MONOD, 2008; LEMSADDEK et al., 

2010). 

Os mecanismos de expressão dos genes de virulência dos dermatófitos são 

pouco conhecidos, mas aventa-se que a ativação dos genes seja controlada por 

alteração nas fontes de nitrogênio que ocorre quando o microrganismo está no 

hospedeiro (VERMOUT et al., 2008a; MARTINEZ-ROSSI et al., 2017). Os genes que 

regulam a produção de proteases são MEP 1, MEP 2, MEP 3, MEP 4 e MEP 5, para 

as fungalisinas e SUB1, SUB 2, SUB 3, SUB  4, SUB  5, SUB 6 e SUB 7, para as 

subtilisinas (MONOD, 2008), sendo os principais MEP 3 e SUB 3. O MEP 3 é 

responsável pela atividade queratinolítica, elastinolítica e colagenolítica, e o SUB 3 
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está envolvido na aderência do antroconídio nos corneócitos (BROUTA et al., 2002; 

VERMOUT et al., 2008a; LEMSADDEK et al., 2010; TARABEES et al., 2015).   

 Durante o crescimento, vários genes fúngicos que codificam proteínas são 

ativados (BRASCH, 2010). As numerosas enzimas liberadas permitem, não só a 

degradação e utilização da queratina como fonte nutricional, mas também a utilização 

de outras proteínas e lipídeos (BRASCH, 2010). A secreção de enzimas, como 

queratinase, proteinase, fosfolipase, lipase e elastase, dentre outras, garante a 

sobrevivência do microrganismo quando ocorre a interação do patógeno com as linhas 

de defesa inata e adquirida do hospedeiro (NENOFF et al., 2013; CHINNAPUN, 2015; 

MARTINEZ-ROSSI et al., 2017). Os fatores de virulência dos dermatófitos contribuem 

para a modulação da resposta imune do hospedeiro, sendo particularmente 

consideradas as glicoproteínas da parede celular e as enzimas secretadas (CRIADO 

et al., 2011; GNAT et al., 2018). 

A habilidade dos microrganismos patogênicos adquirir ferro é de suma 

importância em sua sobrevivência e estabelecimento da infecção. Desde que não há 

ferro livre no hospedeiro humano, muitos patógenos adquirem indiretamente de 

compostos que contêm ferro, como a hemoglobina (NAYAK et al., 2013). Os 

patógenos destroem o heme e extraem o elemento ferro e as enzimas envolvidas 

nessa atividade são as hemolisinas (NAYAK et al., 2013). As hemolisinas têm efeito 

tóxico nas membranas dos eritrócitos e para as células do sistema imunológico inato 

do hospedeiro, portanto prejudicam a resposta imune, diminuindo suas defesas contra 

os fungos (NAYAK et al., 2013; AKTAS; YIGIT, 2015; ELAVARASHI et al., 2017). 

Embora bastante estudadas em bactérias, pouco se conhece sobre a produção de 

hemolisinas por fungos, particularmente por dermatófitos; contudo, são consideradas 

fatores de virulência potenciais (NAYAK et al., 2013). 

Os sinais clínicos das dermatofitoses variam dependendo da região, da espécie 

que está provocando a lesão e da condição imunológica do hospedeiro. Geralmente 

as infecções causadas por dermatófitos geofílicos e zoofílicos produzem uma grande 

reação inflamatória em humanos (de HOOG et al., 2017; MARTINEZ-ROSSI et al., 

2017). As lesões variam de formas localizadas descamativas, que podem evoluir para 

eritematosas, com presença de alopecia e inflamação (LANA et al., 2016).  

Normalmente, as lesões em animais se apresentam como áreas de alopecia, 

descamação, crostas, eritemas e não são pruriginosas; podendo ser circulares, únicas 

ou múltiplas e raramente simétricas (CHERMETTE et al., 2008; BOND, 2010; 
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MORETTI et al., 2013). Quando o prurido está presente, pode estar associado a 

infecções bacterianas secundárias (CHERMETTE et al., 2008; BOND, 2010). Em 

animais imunocompetentes, as lesões podem ser autolimitantes e, algumas vezes, 

são assintomáticos, sendo apenas considerados carreadores do fungo (CHERMETTE 

et al., 2008; GRÄSER et al., 2018; TORRES-GUERRERO et al., 2016).  

Para realizar o diagnóstico dessas infecções, deve ser considerado o histórico 

do paciente, as manifestações clínicas e utilizar algumas técnicas diagnósticas 

disponíveis atualmente, como exame direto das escamas de pele e pelos, cultura 

fúngica e análise fenotípica dos isolados, histopatológico e identificação molecular por 

PCR (reação em cadeia da polimerase) (GOMES et al., 2012; HAYETTE; SACHELI, 

2015; PIHET; Le GOVIC, 2017). 

No exame microbiológico, se promovem colheitas de áreas lesionadas 

(cabelos, unhas, pelos), realizando-se um raspado de pele na borda da lesão e o 

tracionamento de pelos ou cabelos (CHERMETTE et al., 2008; GOMES et al., 2012; 

PIHET; Le GOVIC, 2017). As amostras clínicas são cultivadas geralmente em ágar 

Sabouraud dextrose, incubadas em temperatura de 25° a 28° C e as colônias isoladas 

são identificadas por características macro e micromorfológicas, analisando-se as 

estruturas reprodutivas (GOMES et al., 2012; PIHET; Le GOVIC, 2017).   

A realização de biópsias e exame histopatológico deve ser considerada 

principalmente quando se trata de onicomicoses (PIHET; Le GOVIC, 2017). A PCR 

tem sido usada basicamente em pesquisa e institutos de referência, não sendo muito 

empregada para o diagnóstico na rotina clínica. Embora se saiba que esta técnica é 

mais eficiente para o diagnóstico, comparando-se com o exame direto e a cultura, ela 

é mais onerosa, necessita de equipamentos especiais e pessoal treinado para a sua 

realização (GOMES et al., 2012; PIHET; Le GOVIC, 2017; GNAT et al., 2019).  

Como as lesões provocadas por estes fungos são confundíveis com outras 

doenças, é de suma importância a realização de diagnóstico diferencial com outras 

afecções, como alopecia areata, dermatite seborreica, psoríase e piodermites 

(GARCÍA-AGUDO; ESPINOSA-RUIZ, 2018). 

O tratamento preconizado é a combinação de medicamentos tópicos e orais; 

tanto em humanos como em animais, devendo-se considerar a espécie de 

dermatófito, o local da lesão e sua extensão (CHERMETTE et al., 2008; LANA et al., 

2016; GARCÍA-AGUDO; ESPINOSA-RUIZ, 2018; GNAT et al., 2019). O tratamento 

promove a cura, além de evitar que os doentes e portadores assintomáticos infectem 
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outros animais/humanos e contaminem o meio ambiente (CHERMETTE et al., 2008; 

NEVES et al., 2018). 

De forma geral, cita-se na literatura, como uso tópico, cetoconazol, miconazol, 

isoconazol, clotrimazol, terbinafina e ciclopirox olamina. Em uso sistêmico são 

utilizados griseofulvina, terbinafina, cetoconazol, miconazol e itraconazol 

(CHERMETTE et al., 2008; LANA et al., 2016; GARCÍA-AGUDO; ESPINOSA-RUIZ, 

2018; GNAT et al., 2019). A duração do tratamento é extremamente importante, a fim 

de evitar resistência ao fármaco ou recidivas, este só deve ser suspenso após se obter 

duas culturas negativas seguidas (CHERMETTE et al., 2008). Segundo García-Agudo 

e Espinosa-Ruiz (2018), o uso de prednisona pode ser indicado para diminuir a 

inflamação e tentar evitar a perda definitiva dos cabelos em humanos. 

Particularmente, os dermatófitos geofílicos têm sido insuficientemente 

estudados, ao se pensar no grande número de hospedeiros potenciais animais (de 

HOOG et al., 2017). Muitas vezes as espécies geofílicas não são consideradas nos 

painéis de identificação dos dermatófitos das infecções humanas, porque se aceitam 

somente as espécies antropofílicas como patógenos reais e as geofílicas são 

consideradas oportunistas (de HOOG et al., 2005). Entretanto, N. gypsea, que é 

geofílica, tem sido isolada em todo o mundo causando infecções no homem (GARCÍA-

MARTOS et al., 2004; IORIO et al., 2007; COULIBALY et al., 2017; GARCÍA-AGUDO; 

ESPINOZA-RUIZ, 2018) e animais (COPETTI et al., 2006; IORIO et al., 2007; 

MADRID et al., 2012; NARDONI et al., 2013; TORRES-GUERRERO et al., 2016).  

Em levantamento sobre a epidemiologia das dermatofitoses na África se 

verificou que N. gypsea foi agente de tinea capitis e tinea corporis em diferentes 

países, África do Sul, Nigéria e Tunísia (COULIBALY et al., 2017).  

Na Espanha em um estudo de 133 casos de infecção causada por dermatófitos, 

N. gypsea correspondeu a 6% do total de isolados (GARCÍA-MARTOS et al., 2004). 

Ainda, na Espanha, ocorreu relato de caso de tinea capitis por N. gypsea em criança 

em 2018 (GARCÍA-AGUDO; ESPINOZA-RUIZ, 2018). 

Em cães e gatos, embora em menor proporção do que M. canis, N. gypsea 

também é responsável por casos de dermatofitose (IORIO et al., 2007; NARDONI et 

al., 2013; TORRES-GUERRERO et al., 2016). 

No Brasil, esta espécie tem sido relatada em infecções humanas (DIAS et al., 

2003; BRILHANTE et al., 2004; SOUZA et al., 2016) e animais (COPETTI et al., 2006; 

BERALDO et al., 2011; MADRID et al., 2012; NEVES et al., 2018). Em 2012, foi 
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documentado surto de dermatofitose neonatal envolvendo sete filhotes da espécie 

canina (MADRID et al., 2012). Em estudo sobre a disseminação dos dermatófitos no 

ambiente domiciliar, isolou-se N. gypsea de dois cães e de fômites no interior das 

residências (NEVES et al., 2018). Em relação aos casos no homem, N.gypsea 

correspondeu a 3% de tinea capitis em crianças em Goiânia (DIAS et al., 2003) e foi 

isolada de quatro crianças com dermatopatias em Porto Alegre, sendo que duas delas 

relataram contato com o solo (areia) (SOUZA et al., 2016). 

Todos esses relatos confirmam o potencial patogênico que os fungos geofílicos 

apresentam, em especial N. gypsea. Entretanto, pouco se sabe sobre seus fatores de 

virulência, em particular, a produção de enzimas e hemolisinas. 

O sucesso no estabelecimento da infecção pelos dermatófitos depende de 

várias proteínas e enzimas fúngicas, que são a chave na invasão e utilização do 

estrato córneo do hospedeiro; portanto, o estudo dos fatores de virulência envolvidos 

na patogenicidade desses fungos auxiliará na compreensão da epidemiologia e seu 

papel no desenvolvimento das dermatofitoses (CHINNAPUN, 2015; MARTINEZ-

ROSSI et al., 2017). 

Em pesquisa prévia do grupo, N. gypsea foi isolada do solo de diversos parques 

do município de São Paulo, aventando-se para o risco que estes fungos poderiam 

representar para a população (CARRER, 2018); contudo, seus possíveis fatores de 

virulência não foram pesquisados. 
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2 OBJETIVOS 

 

Padronizar as técnicas e pesquisar fatores de virulência, hemolisinas e 

enzimas, por N. gypsea isoladas do solo de parques do município de São Paulo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Cepas de Nannizzia gypsea 

 

Foram testadas 21 cepas de N. gypsea isoladas do solo pela técnica de 

Vanbreuseghem e caracterizadas em estudo prévio, provenientes de 21 parques 

recreativos de diferentes regiões do município de São Paulo (Figura 1) (CARRER, 

2018). 

 

Figura 1 - Localização de 21 parques recreativos pesquisados no município de São Paulo. 

 
Fonte: Adaptação de figura disponível em http://cetsp.com.br. Acesso em: 27.02.2020. 

 

3.2 Pesquisa da produção de enzimas 

3.2.1 Fosfolipase 

 

O meio de ágar Sabouraud dextrose (Mikrobiologie-Merck, Darmstadt, 

Germany) (65,0 g/L) contendo cloreto de sódio 1 M e cloreto de cálcio 0,005 M foi 

autoclavado e resfriado a 45-50° C. Gema de ovo caipira a 8% foi adicionada, 

http://cetsp.com.br/
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homogeneizando-se com cuidado, a fim de prevenir a formação de bolhas e então 

distribuído em placas, as quais foram incubadas em estufa BOD por 14 dias a 25° C, 

realizando-se leituras aos 5, 7, 10 e 14 dias. Foi considerada prova positiva para a 

produção de fosfolipase, quando ocorreu a formação de um precipitado claro ao redor 

da colônia (PRICE et al., 1982).  

 

3.2.2 Proteinase 

 

O meio Yeast Carbon Base (Sigma, Steinheim, Germany) (11,7 g/L) foi 

acrescido de ágar (Sigma, Steinheim, Germany) (18,0 g/L) e autoclavado. Foi 

preparada solução estéril de albumina sérica bovina (Sigma, Steinheim, Germany) 

(2,0 g/L) e  Protovit (Boehringer Ingelheim do Brasil, Itapecerica da Serra, Brasil) (2,0 

mL/L) por filtração em membrana Milipore de 22 μm (Millex® Merck-Tulagreen, 

Carrigtwohill, Ireland). Esta solução foi adicionada ao meio básico quando este atingiu 

45-50° C. Após a semeadura, as placas foram incubadas em estufa BOD a 25° C 

durante 14 dias, realizando-se leituras aos 5, 7, 10 e 14 dias e a formação de halo 

claro ao redor da colônia indicou a produção de proteinase (RÜCHEL et al., 1982). 

 

3.2.3 Lipase 

 

As amostras foram inoculadas em placas contendo 10,0 g de peptona 

(Mikrobiologie-Merck, Darmstadt, Germany), 5,0 g de cloreto de sódio, 0,1 g de cloreto 

de cálcio, 20,0 g de ágar (Sigma, Steinheim, Germany) e 10,0 mL de Tween 20 

(Dinâmica, Indaiatuba, Brasil) em 1.000 mL de água destilada. O meio foi autoclavado 

e após a semeadura, as placas foram incubadas em estufa BOD por 14 dias a 25° C, 

realizando-se leituras aos 5, 7, 10 e 14 dias e o teste considerado positivo quando 

ocorreu uma zona clara ao redor da colônia (CAFARCHIA et al., 2011). 

 

3.2.4 Gelatinase 

 

Foi empregado meio contendo peptona (Mikrobiologie-Merck, Darmstadt, 

Germany) (5 g/L), extrato de carne (Mikrobiologie-Merck, Darmstadt, Germany) (3 g/L) 
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e gelatina (Mikrobiologie-Merck, Darmstadt, Germany) (120 g/L), o qual foi distribuído 

em tubos (5 mL por tubo), autoclavado e os tubos resfriados “em pé”. A semeadura 

foi em picada e os tubos incubados em estufa BOD a 25° C por 14 dias, realizando-

se leituras aos 5, 7, 10 e 14 dias. Antes da leitura final os tubos foram refrigerados a 

4° C por 30 minutos. O teste foi considerado positivo quando houve liquefação do meio 

(ELAVARASHI et al., 2017). 

 

3.3 Pesquisa de atividade hemolítica 

 

Foi empregada a base de ágar sangue (Columbia Blood Agar Base, Acumedia-

Neogen, Lansing, USA) suplementada com 5% de sangue de carneiro desfibrinado 

(Laborclin, Curitiba, Brasil), o qual foi acrescido ao ágar quando este atingiu a 

temperatura de 45-50° C. Um pequeno fragmento da colônia de N. gypsea foi 

suspenso em solução fisiológica 0,9% e uma alçada da suspensão de esporos foi 

inoculada no centro da placa, sendo esta incubada em estufa BOD por 14 dias a 25° 

C. As placas foram então incubadas a 32° C para aumentar a atividade enzimática e 

uma zona clara ao redor da colônia indicou prova positiva. As leituras foram realizadas 

aos 5, 7, 10 e 14 dias (AKTAS; YIGIT, 2015). 

 

3.4 Análise de dados 

 

As atividades enzimáticas dos testes de proteinase, fosfolipase e lipase foram 

expressas como a razão do diâmetro total da colônia sobre o diâmetro total da colônia 

mais a zona de precipitação/degradação, considerando-se: 

Atividade enzimática = 
Diâmetro da colônia

Diâmetro da colônia+zona de precipitação
 

1,0 = negativo (índice 1) 

<1,0 e ≥0,64 = positivo (índice 2) 

<0,64 = fortemente positivo (índice 3) (PRICE et al., 1982). 

A eventual associação entre as variáveis perfil de resultado e tempo de 

incubação foi avaliada por meio do teste de chi quadrado de independência, com 

significância de 95%, considerando p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

A enzima fosfolipase foi produzida por 90,5% (19/21) das cepas aos 10 dias de 

leitura, com índices fortemente positivos em 57,1% (12/21) delas. Aos 14 dias todas 

as cepas produziram esta enzima (Tabela 1 e Figura 2). A positividade das reações 

se deu, sobretudo, após 10 dias (significante em relação aos períodos anteriores), não 

alterando significativamente o perfil de resultados, caso o período de incubação seja 

estendido até 14 dias. 

 

Figura 2 – Precipitado ao redor de colônia de N. gypsea isolada de solo de parque do município de 
São Paulo, pela produção de fosfolipase aos 10 dias de incubação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Quanto à enzima proteinase, 95% (20/21) das cepas produziram aos 5 dias de 

leitura e todas a partir dos 7 dias (Tabela 2 e Figura 3). Após 5 dias de incubação, não 

ocorreu alteração significativa no perfil de resultados, caso fosse estendido até 14 dias 

(Figura 03) e nos intervalos de 10 e 14 dias as leituras tornaram-se mais difusas. 

Figura 3 – Halo claro ao redor de colônia de N. gypsea isolada de solo de parque do município de São 
Paulo, pela produção de proteinase aos 7 dias de incubação.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Tabela 1 - Produção de fosfolipase por cepas de Nannizzia gypsea isoladas do solo de 21 parques do 
município de São Paulo aos 5, 7, 10 e 14 dias de incubação. 

Parques 5 dias 7 dias 10 dias 14 dias 

Razão*        Índice Razão        Índice Razão        Índice Razão        Índice 

1 1,00             1 1,00            1 1,00              1 0,64              2 
 

2 1,00             1 1,00            1 1,00              1 0,56              3 
 

3 1,00             1 1,00            1 0,54              3 0,68              2 
 

4 1,00             1 1,00            1 0,57              3 0,63              3 
 

5 1,00             1 1,00            1 0,84              2 0,52              3 
 

6 0,75             2 0,62            3 0,84              2 0,73              2 
 

7 1,00             1 1,00            1 0,54              3 0,57              3 
 

8 1,00             1 1,00            1 0,78              2 0,81              2 
 

9 1,00             1 0,91            2 0,77              2 0,66              2 
 

10 1,00             1 1,00            1 0,43              3 0,53              3 
 

11 1,00             1 1,00            1 0,72              2 0,63              3 
 

12 1,00             1 1,00            1 0,62              3 0,46              3 
 

13 0,66             2 0,56            3 0,50              3 0,63              3 
 

14 1,00              1 1,00            1 0,73              2 0,66              2 
 

15 1,00              1 1,00            1 0,66              2 0,70              2 
 

16 1,00              1 1,00            1 0,31              3 0,64              2 
 

17 1,00              1 1,00            1 0,63              3 0,54              3 
 

18 1,00              1 1,00            1 0,59              3 0,47              3 
 

19 1,00              1 1,00            1 0,56              3 0,57              3 
 

20 0,84               2 0,77            2 0,50              3 0,38              3 
 

21 1,00               1 1,00            1 0,26              3 0,34              3 

Média 0,96  0,95  0,64  0,56  

*Razão = 
Diâmetro da colônia

Diâmetro da colônia+zona de degradação
 

Índice = 1,0 – negativo (índice 1) 
       < 1,0 e ≥ 0,64 – positivo (índice 2) 
       < 0,64 – fortemente positivo (índice 3) 
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Tabela 2 - Produção de proteinase por cepas de Nannizzia gypsea isoladas do solo de 21 parques do 
município de São Paulo aos 5, 7, 10 e 14 dias de incubação. 

Parques 5 dias 7 dias 10 dias 14 dias 

 Razão*        Índice Razão        Índice Razão        Índice Razão        Índice 

1 0,80             2 0,87            2 0,75              2 0,90              2 
 

2 0,90             2 0,75            2 0,68              2 0,93              2 
 

3 0,90             2 0,83            2 0,96              2 0,86              2 
 

4 0,80             2 0,75            2 0,93              2 0,91              2 
 

5 0,85             2 0,82            2 0,93              2 0,92              2 
 

6 0,69             2 0,84            2 0,84              2 0,91              2 
 

7 0,60             3 0,73            2 0,77              2 0,86              2 
 

8 0,89             2 0,89            2 0,93              2 0,89              2 
 

9 0,42             3 0,66            2 0,64              2 0,88              2 
 

10 0,72             2 0,66            2 0,93              2 0,89              2 
 

11 0,91             2 0,84            2 0,76              2 0,86              2 
 

12 0,90             2 0,87            2 0,88              2 0,88              2 
 

13 0,84             2 0,84            2 0,84              2 0,92              2 
 

14 0,77             2 0,76            2 0,88              2 0,92              2 
 

15 0,52             3 0,50            3 0,82              2 0,83              2 
 

16 1,00             1 0,71            2 0,71              2 0,80              2 
 

17 0,85             2 0,85            2 0,85              2 0,84              2 
 

18 0,81             2 0,77            2 0,75              2 0,90              2 
 

19 0,69             2 0,82             2 0,82              2 0,87              2 
 

20 0,53             3 0,70            2 0,85              2 0,88              2 
 

21 0,75             2 0,76            2 0,83              2 0,87              2 

Média         0,77        0,77        0,83        0,88 

*Razão = 
Diâmetro da colônia

Diâmetro da colônia+zona de degradação
 

Índice = 1,0 – negativo (índice 1) 
       < 1,0 e ≥ 0,64 – positivo (índice 2) 
       < 0,64 – fortemente positivo (índice 3) 

 

A produção da enzima lipase ocorreu, sobretudo, a partir dos 7 dias, não 

alterando significativamente o perfil de resultados, caso o período de incubação fosse 

estendido (Figura 4 e Tabela 3); entretanto, as leituras de casos fortemente positivos 

se tornaram dificultadas, caso a leitura se prolongasse até os 14 dias. 
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Figura 4 – Halo claro ao redor de colônia de N. gypsea, isolada de solo de parque do município de São 
Paulo, pela produção de lipase aos 7 dias de incubação. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A positividade para a produção da enzima gelatinase pode ser observada em 

57,1% (12/21) das cepas aos 7 dias, mas com algumas reações fracas. A partir dos 

10 dias, todas as reações tornaram-se positivas e com fácil visualização (Figura 5 e 

Tabela 4).  

 

Figura 5 - Liquefação do meio de cultura por Nannizzia gypsea isolada de solo de parque do município 
de São Paulo, pela produção de gelatinase aos 10 dias de incubação.:  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Tabela 3 - Produção de lipase por cepas de Nannizzia gypsea isoladas do solo de 21 parques do 
município de São Paulo aos 5, 7, 10 e 14 dias de incubação. 

Parques 5 dias 7 dias 10 dias 14 dias 

 Razão*        Índice Razão        Índice Razão        Índice Razão        Índice 

1 1,00              1 0,88            2 0,85              2 0,86              2 
 

2 1,00              1 0,90            2 0,93              2 1,00              1 
 

3 1,00              1 0,78            2 0,81              2 0,82              2 
 

4 1,00              1 0,90            2 0,89              2 0,92              2 
 

5 1,00              1 0,85            2 0,84              2 0,80              2 
 

6 1,00              1 0,52            3 0,60              3 0,78              2 
 

7 1,00              1 0,65            2 0,81              2 0,81              2 
 

8 1,00              1 0,71            2 0,80              2 0,79              2 
 

9 1,00              1 0,85            2 0,79              2 0,79              2 
 

10 1,00              1 0,83            2 0,77              2 0,87              2 
 

11 1,00              1 0,30            3 0,57              3 0,81              2 
 

12 1,00              1 0,85            2 0,79              2 0,80              2 
 

13 1,00              1 0,90            2 0,87              2 0,82              2 
 

14 1,00              1 0,82            2 0,83              2 0,87              2 
 

15 1,00              1 0,51            3 0,73              2 0,69              2 
 

16 1,00              1 0,75            2 0,65              2 0,86              2 
 

17 1,00              1 0,89            2 0,88              2 0,87              2 
 

18 1,00              1 0,72            2 0,78              2 0,84              2 
 

19 0,78              2 0,80            2 0,64              2 0,85              2 
 

20 1,00              1 0,64            2 0,78              2 0,84              2 
 

21 1,00              1 0,63            3 0,72              2 0,78              2 

Média        0,99        0,75        0,77        0,83 

*Razão= 
Diâmetro da colônia

Diâmetro da colônia+zona de degradação
 

Índice= 1,0 – negativo (índice 1) 
       < 1,0 e ≥ 0,64 – positivo (índice 2) 
       < 0,64 – fortemente positivo (índice 3) 
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Tabela 4 - Produção de gelatinase por cepas de Nannizzia gypsea isoladas do solo de 21 parques do 
município de São Paulo aos 5, 7, 10 e 14 dias de incubação. 

Parques 
5 dias 7 dias 10 dias 14 dias 

 
1 + + + 

 
+ 

2 - - + 
 

+ 

3 - + + 
 

+ 

4 - + + 
 

+ 

5 - - + 
 

+ 

6 - 
 

- +               + 

7 - - + 
 

+ 

8 + + +  
 

+ 

9 + + +  
 

+ 

10 - + +  
 

+ 

11 - - +  
 

+ 

12 - + +  
 

+ 

13 - + +  
 

+ 

14 - - + 
 

+ 

15 + +              
 

+  + 

16 - -                 
 

+ + 

17 - +                 
 

+  + 

18 - -                 
 

+ + 

19 - -                 
 

+ + 

20 - +               
 

+ + 

21 + +  + + 
+ Reação positiva; - Reação negativa 

 

Quanto à atividade hemolítica, as cepas iniciaram hemólise aos 10 dias a 25° 

C, mas ao se comparar os tempos de 10 dias e 14 dias (25º C ou 32º C), notou-se 

maior taxa de atividade hemolítica apenas quando a temperatura de incubação foi 

elevada. Na temperatura de 32º C aos 14 dias se verificou hemólise em 81,0% (17/21) 

das cepas, sendo 82,4% (14/17) delas parciais (α) e 17,6% (3/17) de hemólise total 
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(β) (Figura 6 e Tabela 5). Também se observou cepa que apresentou 

concomitantemente hemólise parcial e total (Figura 7). 

 

Figura 6 - Presença de hemólise parcial (α-hemólise) (A) e total (β-hemólise) (B) por Nannizzia gypsea 
isoladas de solo de parques do município de São Paulo aos 14 dias de incubação a 32° C. 

 

A                      B       
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 7 - Presença de hemólise dupla (α e β) por Nannizzia gypsea isolada de solo de parque do 
município de São Paulo aos 14 dias de incubação a 32° C. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Tabela 5 - Atividade hemolítica de cepas de Nannizzia gypsea isoladas do solo de 21 parques do 
município de São Paulo aos 5, 7, 10 e 14 dias de incubação. 

Parques 5 dias 7 dias     10 dias 14 dias 

       25° C                 32° C 

1 -            -          - α-hemólise       α-hemólise 
 

2 -            - α-hemólise α-hemólise       α-hemólise 
 

3 -            -          -           -              α-hemólise 
 

4 -            -             - α-hemólise        α-hemólise 
 

5 -            -          - α-hemólise        α-hemólise 
 

6 -            -          -          -                        - 
 

7 -            - 
 

         -          -                        - 

8 -            - α-hemólise α-hemólise         α-hemólise 
 

9 -            - β-hemólise β-hemólise         β-hemólise  
 

10 -            -          -          -                         - 
 

11 -            - α-hemólise α/β-hemólise      α/β-hemólise    
     

12 -            -          - α-hemólise         α-hemólise       
 

13 -            -          -          -                 α-hemólise       
 

14 -            -          -          -                         - 
 

15 -            -          -          -                 α-hemólise       
 

16 -            - α-hemólise       α-hemólise          α-hemólise       
 

17 -            -          -  α-hemólise         α-hemólise       
 

18 -            - β-hemólise         β-hemólise         β-hemólise       
 

19 -            - α-hemólise                   -                  α-hemólise          
 

20 -            - α-hemólise            α-hemólise         α-hemólise  
         

21 -            - α-hemólise            α-hemólise         α-hemólise          

 α = Hemólise parcial; β = Hemólise total; - Ausência de hemólise 
 

Na tabela 6 se tem um quadro geral do comportamento de cada uma das cepas 

de N. gypsea frente às diferentes enzimas e hemolisinas pesquisadas. 

 



 

 

33 

Tabela 6 - Produção de fosfolipase, proteinase, lipase, gelatinase e hemolisina por cepas de Nannizzia 
gypsea isoladas do solo de 21 parques do município de São Paulo. 

 Fosfolipase Proteinase Lipase Gelatinase Hemólise 

 14 dias 7 dias 7 dias 10 dias 14 dias 

Parques Razão* Índice Razão* Índice Razão* Índice  32° C 

1 0,64 2 0,87 2 0,88 2 + α-hemólise        

2 0,56 3 0,75 2 0,90 2 + α-hemólise        

3 0,68 2 0,83 2 0,78 2 + α-hemólise        

4 0,63 3 0,75 2 0,90 2 + α-hemólise        

5 0,52 3 0,82 2 0,85 2 + α-hemólise        

6 0,73 2 0,84 2 0,52 3 + - 

7 0,57 3 0,73 2 0,65 2 + - 

8 0,81 2 0,89 2 0,71 2 + α-hemólise        

9 0,66 2 0,66 2 0,85 2 + β-hemólise 

10 0,53 3 0,66 2 0,83 2 + - 

11 0,63 3 0,84 2 0,30 3 + α/β-hemólise 

12 0,46 3 0,87 2 0,85 2 + α-hemólise        

13 0,63 3 0,84 2 0,90 2 + α-hemólise        

14 0,66 2 0,76 2 0,82 2 + - 

15 0,70 2 0,50 3 0,51 3 + α-hemólise        

16 0,64 2 0,71 2 0,75 2 + α-hemólise        

17 0,54 3 0,85 2 0,89 2 + α-hemólise        

18 0,47 3 0,77 2 0,72 2 + β-hemólise 

19 0,57 3 0,82 2 0,80 2 + α-hemólise        

20 0,38 3 0,70 2 0,64 2 + α-hemólise        

21 0,34 3 0,76 2 0,63 3 + α-hemólise        

 

α = hemólise parcial; β = hemólise total; - ausência de hemólise; + produção de gelatinase 

*Razão = 
Diâmetro da colônia

Diâmetro da colônia+zona de degradação
 

Índice = 1,0 – negativo (índice 1) 
       < 1,0 e ≥ 0,64 – positivo (índice 2) 
       < 0,64 – fortemente positivo (índice 3) 
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5 DISCUSSÃO 

 

Várias enzimas fúngicas secretadas pelos dermatófitos participam da resposta 

adaptativa ao ambiente e na degradação da queratina (MARTINEZ-ROSSI et al., 

2017), as quais garantem sua adesão, penetração, nutrição  e modulam a resposta 

imunológica do hospedeiro, sendo essas enzimas consideradas fatores importantes 

para desencadear a doença (CHINNAPUN, 2015; GNAT et al., 2018). 

 Os fosfolípedes são constituintes essenciais da camada bilaminar das 

membranas celulares e auxiliam na manutenção da forma e integridade das células 

(BARMAN et al., 2018). As fosfolipases são uma superfamília de enzimas que 

catalisam a hidrólise dos fosfolípedes da membrana (BARMAN et al., 2018). Elas 

constituem algumas das principais enzimas produzidas pelos dermatófitos durante a 

infecção, pois são responsáveis por hidrolisar os fosfolípideos em ácidos graxos e 

outras substâncias lipofílicas, facilitando o processo de infecção por conseguirem 

romper a camada superficial da pele, favorecendo sua colonização (ELAVARASHI et 

al., 2017; SIQUEIRA, 2008).  

Nesta pesquisa, todas as 21 cepas produziram fosfolipase, a maioria 

apresentando índices fortemente positivos aos 14 dias de leitura, indicando potencial 

de virulência da N. gypsea. Os melhores intervalos de leitura foram aos 10 e 14 dias; 

entretanto, indica-se 14 dias como padrão, pois neste intervalo todas as cepas 

produziram a enzima. Outros pesquisadores verificaram a ocorrência de atividade de 

fosfolipase em espécies de dermatófitos, como T. rubrum, T. mentagrophytes, E. 

floccosum (ELAVARASHI et al., 2017), T. verrucosum e T. benhamiae (LAGOWSKI et 

al., 2020). Gnat e colaboradores (2018) observaram a produção de fosfolipase em 

96% de dermatófitos isolados de animais com e sem dermatofitose; contudo, N. 

gypsea não foi pesquisada.  Verificou-se a secreção de fosfolipase por N. gypsea 

isolada de cão no Recife (TORRES et al., 2018) e também de cepa-padrão 

(ELAVARASHI et al., 2017); entretanto, apenas uma cepa testada em cada trabalho.  

As proteases ou proteinases são um grande grupo de enzimas que hidrolisam 

ligações peptídicas de proteínas em aminoácidos e peptídeos, sendo encontradas em 

todos os organismos vivos e são essenciais no crescimento e diferenciação celular 

(SOUZA et al., 2015). As proteinases secretadas pelos dermatófitos desempenham 

papel importante na fase inicial da invasão no hospedeiro, por permitir a degradação 
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das proteínas da barreira epitelial, assimilar e utilizar esse substrato em sua nutrição 

e crescimento (YIKE, 2011; GRÄSER et al., 2018).  

As proteinases são as principais enzimas envolvidas no processo de adesão e 

penetração dos dermatófitos no tecido queratinizado (CHINNAPUN, 2015). Para a 

sobrevivência e o crescimento dos dermatófitos em um hospedeiro, eles têm de 

coordenar a expressão de suas numerosas proteases secretadas, o que é pelo menos 

em parte, induzido por uma restrição de nutrientes assimiláveis (VERMOUT et al., 

2008b). 

Na pesquisa aqui relatada, apenas uma cepa de N. gypsea não apresentou a 

produção de proteinase aos cinco dias de incubação e a partir dos sete dias, todas 

produziram esta enzima; por este motivo, sugere-se que sua leitura seja fixada em 7 

dias, pois em intervalos superiores os halos tornaram-se mais difusos, dificultando as 

leituras.  

Assim como em relação à fosfolipase, diversas espécies de dermatófitos têm 

sido referidas como produtoras de proteinases; entretanto, poucos são os artigos e o 

número de amostras testadas para a produção desta enzima por N. gypsea.  Quanto 

ao referido na literatura, três cepas de N. gypsea produziram a enzima (MUHSIN et 

al., 1997; ELAVARASHI et al., 2017; TORRES et al., 2018); contudo, as amostras 

foram coletadas de animais e não do solo. 

Microsporum canis isolados de cães e gatos com dermatofitose (TORRES et 

al., 2018) e cepas-padrão de M. canis apresentaram a produção de proteinase 

(ELAVARASHI et al., 2017), assim como as espécies T. rubrum e T. mentagrophytes 

(ELAVARASHI et al., 2017). Em estudo sobre a produção de proteinase por diferentes 

espécies dos gêneros Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton floccosum, 

verificou-se a produção da enzima em 79% das cepas analisadas, relacionando à 

penetração nos tecidos do hospedeiro (GNAT et al., 2018). 

A camada queratinizada da epiderme, que pode ser colonizada pelos 

dermatófitos, é coberta por lipídeos em sua superfície. A atividade lipolítica dos 

dermatófitos pode ser de particular importância nos estágios iniciais da infecção, 

garantindo a sobrevivência desses fungos antes que ocorra sua penetração em 

camadas mais profundas da epiderme e seu contato com a queratina. Assim, os 

dermatófitos utilizam os lipídeos como fontes primárias de carbono, antes de 

penetrarem nas camadas mais ricas em proteínas da epiderme (HELLGREN; 

VINCENT, 1980; VERMOUT et al., 2008b). 
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Neste estudo, todas as cepas testadas de N. gypsea apresentaram a produção 

de lipase já aos sete dias de leitura, após a incubação, indicando-se este como o 

melhor intervalo, pois nas leituras de 10 e 14 dias ocorreu, assim como em relação à 

proteinase, difusão dos halos e dificuldade nas medidas destes. Em acordo com o 

verificado, outros pesquisadores também observaram a produção de lipase por N. 

gypsea, conquanto poucas amostras do fungo tenham sido testadas (MUHSIN et al., 

1997; ELAVARASHI et al., 2017; TORRES et al., 2018). Dukik e colaboradores na 

caracterização do gênero Nannizzia (DUKIK et al., 2020) testaram 10 cepas de N. 

gypsea, verificando que 90% (9/10) delas produziram lipase. Entretanto, quando 

amostras de M. canis foram testadas para a produção de lipase, os resultados obtidos 

foram controversos, com alguns autores relacionando sua produção com o estado de 

doença (CAFARCHIA et al., 2011) e outros detectando a atividade de lipase tanto em 

cepas isoladas de animais sintomáticos, como em assintomáticos (VIANI et al., 2001; 

GNAT et al., 2018).  

A organização macromolecular e a estabilidade bioquímica da membrana basal 

são determinadas principalmente pela rede de colágeno tipo IV (MONACO et al., 

2006). As gelatinases são as enzimas responsáveis pela digestão do colágeno tipo IV 

e a fibronectina; portanto, o mecanismo proteolítico dessas estruturas é importante 

para penetração dos microrganismos nos tecidos (MONACO et al., 2006). Constatou-

se que quanto maior a atividade desta enzima, mais severa é a infecção (SIQUEIRA, 

2008). 

Neste estudo todas as amostras isoladas de N. gypsea produziram a enzima 

gelatinase aos 10 dias de incubação, indicando-se este como o intervalo ideal de 

leitura. Quando testado por outros pesquisadores, N. gypsea mostrou produção desta 

enzima, embora apenas duas cepas tenham sido experimentadas (MUHSIN et al., 

1997; ELAVARASHI et al., 2017). Diversas outras espécies dos gêneros Microsporum 

e Trichophyton têm a capacidade de produzir gelatinase e espécies dos complexos T. 

rubrum e T. mentagrophytes apresentaram forte produção da enzima (ELAVARASHI 

et al., 2017).  

O sistema imunológico do hospedeiro impede os dermatófitos de invadirem e 

causarem doença em camadas mais profundas da pele, pela participação das 

respostas celular e humoral (VERMOUT et al., 2008b; CRIADO et al., 2011). As 

reações imunológicas do hospedeiro aos produtos metabólicos dos fungos consistem 

na migração de linfócitos, neutrófilos, macrófagos e mastócitos na pele (VERMOUT et 
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al., 2008b; CRIADO et al., 2011); entretanto, à semelhança do que ocorre para as 

bactérias,  alguns fungos também têm a capacidade de produzir hemolisinas,  que são 

citotóxicas para as membranas dos eritrócitos e das células de defesa, deprimindo as 

respostas do sistema imunológico do hospedeiro (VERMOUT et al., 2008b; NAYAK et 

al., 2013) Segundo Mendes e colaboradores (2021), a  ausência de atividade 

hemolítica na patogenicidade de infecções fúngicas pode indicar avirulência. 

Na pesquisa aqui relatada, 17,6% (3/17) das cepas de N. gypsea promoveram 

hemólise total (β) e grande parte, atividade hemolítica parcial (α) (82,4% - 14/17), o 

que permite aventar para o potencial de patogenicidade desses fungos, uma vez que 

os níveis de atividade hemolítica em dermatófitos são correlacionados com a 

severidade ou cronicidade das infecções clínicas (NAYAK et al., 2013). 

Diferentemente do observado por Aktas e Yigit (2015), a incubação na temperatura 

mais elevada que 25° C promoveu aumento da atividade hemolítica e a tornou mais 

evidente, indicando-se que a leitura seja feita aos 14 dias sob incubação de 32° C. 

Também difere do observado neste projeto a verificação de 13 cepas de N. gypsea, 

isoladas do solo, apresentar atividade hemolítica total em temperatura de 25° C 

(MENDES et al., 2021), No estudo do gênero Nannizzia, com 10 cepas de N. gypsea 

não se detectou hemólise, contudo o número de cepas era pequeno e os 

pesquisadores consideraram a prova positiva apenas se houvesse hemólise total 

(DUKIK et al., 2020).  

Nesta pesquisa, uma das amostras de N. gypsea apresentou 

concomitantemente os dois tipos de hemólise (α e β), o que já foi verificado em cepas 

de algumas espécies de Trichophyton (SCHAUFUSS; STELLER, 2003; GNAT et al., 

2018). Em relação ao gênero Trichophyton, se tem verificado a presença de 

hemolisinas em diferentes espécies, com intensidades de produção também variáveis, 

sendo encontrados halos de hemólises completas seguidos de halos de hemólises 

incompletas, dependendo da espécie estudada (AKTAS; YIGIT, 2017; ELAVARASHI 

et al., 2017; GNAT et al., 2018; MENDES; et al., 2021), mas sempre se relacionando 

as hemolisinas com os fatores de virulência desses fungos. 

 Nesta pesquisa, optou-se por padronizar os melhores intervalos e temperatura 

de incubação para N. gypsea, pois os estudos realizados pesquisando os fatores de 

virulência dos dermatófitos baseiam-se no comportamento daqueles considerados 

patogênicos para homens e animais, como M. canis e T. mentagrophytes 

(CAFARCHIA et al., 2011; AKTAS; YIGIT, 2015; ELAVARASHI et al., 2017), não 
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havendo metodologia adequada à N. gypsea. Nesses estudos, foram indicados 

intervalos de leitura que variaram de duas  (CAFARCHIA et al., 2011; GNAT et al., 

2018) a três semanas (LAGOWSKI et al., 2020; TORRES et al., 2018), o que diferiu 

do verificado neste trabalho para as enzimas pesquisadas, inclusive a leitura da 

produção de algumas delas se tornou dificultada nos intervalos indicados pela 

literatura disponível.  

Quase a totalidade das cepas de N. gypsea, neste projeto, produziu as enzimas 

e hemolisinas pesquisadas, ou seja, apresentaram diferentes fatores de virulência, 

revelando seu potencial de patogenicidade. O cotejamento dos resultados obtidos se 

mostrou particularmente difícil, pois são poucas as pesquisas analisando os fatores 

de virulência de N. gypsea, por ser considerado microrganismo sapróbio, “de pouca 

importância na etiologia das dermatofitoses”.  

Conquanto o habitat primário dos dermatófitos geofílicos seja o solo, podem 

infectar e causar doença em homens, animais domésticos e selvagens. Com 

prevalência variando de 2 a 6%, N. gypsea tem sido responsável por casos de 

dermatofitoses nos homens, principalmente em crianças (NWEZE, 2001; DIAS et al., 

2003; GARCIA-MARTOS et al., 2004; IORIO et al., 2007; SOUZA et al., 2016), talvez 

por terem maior contato com a terra/areia. Em cães e gatos a prevalência de infecções 

por esta espécie é superior, variando de 9 a 15% (BALDA et al., 2004; IORIO et al., 

2007; NARDONI et al., 2013; TORRES-GUERRERO et al., 2016), mas podendo 

representar 30,8% dos dermatófitos isolados de cães (COPETTI et al., 2006).  

Espécies geofílicas, como N. gypsea, são isoladas com frequência de animais 

selvagens com dermatofitose; acredita-se que tal ocorra porque os animais selvagens 

mantêm estreito contato com o solo, reservatório das espécies geofílicas 

(COUTINHO, 2014).  

A biota fúngica das infecções superficiais variou geográfica e historicamente 

nos últimos 100 anos, estando em permanente mudança no mundo. A mobilidade das 

populações, drogas antifúngicas e o estilo de vida influenciam continuamente a 

evolução dos dermatófitos no microambiente da pele (ZHAN; LIU, 2017), tornando 

microrganismos, outrora desconsiderados, como agentes também de dermatofitoses.  

No município de São Paulo é prática comum buscar o lazer em parques, 

possibilitando a interação meio ambiente-homem-animais. Sabendo-se que os 

dermatófitos são fungos oportunistas (GRÄSER et al., 2018), as pessoas, e 

particularmente as crianças e animais que têm contato maior com o solo, estão 
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sujeitos a adquirir dermatofitose por agentes geofílicos, como os pesquisados neste 

estudo. 

A presença de N. gypsea, com a produção de fatores de virulência em solos de 

parques do município de São Paulo, representa potencial risco de infecção aos 

humanos e animais que usufruem desses espaços dedicados ao lazer. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Todas as cepas de N. gypsea testadas produziram enzimas e/ou hemolisinas, 

consideradas fatores de virulência, revelando seu potencial de patogenicidade.  

Os intervalos de leitura ideais para a produção das enzimas fosfolipase, 

proteinase, lipase e gelatinase foram, respectivamente, 14, 7, 7 e 10 dias; em relação 

à atividade hemolítica sugere-se 14 dias com temperatura de 32 ° C. 
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