
Profa Aline Akemi Ishikawa



Os fungos são microorganismos eucarióticos,
heterotróficos e possuem parede celular.

Estão presentes no ambiente e também
colonizam o organismo humano, como a pele e o
intestino.

Já foram descritos aproximadamente 80.000
espécies de fungos, sendo a maioria benéfica ao
homem (menos de 50 espécies causam 90% das
infecções fúngicas em seres humanos e animais).
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Os fungos e os seres humanos possuem vias metabólicas

homólogas para a produção de energia, a síntese de proteínas e a

divisão celular. Consequentemente, existe uma maior dificuldade

no desenvolvimento de agentes antifúngicos seletivos do que no

desenvolvimento de antibacterianos seletivos.

Até hoje, a diferença bioquímica mais importante reside no esterol

responsável por manter a estrutura e a função da membrana

plasmática.

As células dos mamíferos utilizam o colesterol para esse

propósito, enquanto as células fúngicas utilizam o ergosterol, um

esterol estruturalmente distinto.
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Ergosterol: É um esterol precursor da vitamina D2, faz parte da 

membrana plasmática dos fungos, contendo poros onde água e 

nutrientes possam entrar e resíduos internos possam sair.



Micoses

Existem diversas doenças que os fungos podem provocar

em seres humanos, e a maioria são as micoses na pele, unhas,

mucosas ou couro cabeludo.

De acordo com os tecidos e órgãos afetados, as micoses

são classificadas em: micoses superficiais, micoses cutâneas,

micoses subcutâneas; e micoses sistêmicas ou profundas.
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Tipos de Micoses:
- Candidíase oral
- Candidíase vaginal
- Intertrigo
- Onicomicose
- Paracoccidioidomicose
- Pitiríase Versicolor
- Aspergilose

Micoses



Os fungos causadores de micoses (infecções
fúngicas) são clinicamente classificados em patogênicos
– comumente causam infecções – e oportunistas –
causam infecções apenas quando as defesas do
hospedeiro estão diminuídas.
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Poucos são os fungos que apresentam virulência

suficiente para serem considerados patógenos

primários capazes de produzir infecções graves em

hospedeiros imunocompetentes.

Entretanto, os hospedeiros imunocomprometidos

podem desenvolver infecções sistêmicas graves por

fungos que não são patogênicos nos indivíduos

imunocompetentes.
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Além dessas micoses, encontradas principalmente
no hospedeiro imunocompetente, as MICOSES
CHAMADAS OPORTUNISTAS atingem somente pacientes
imunocomprometidos. São infecções causadas por
fungos de baixa virulência, que convivem pacificamente
com o hospedeiro, mas que, ao encontrar condições
favoráveis, como distúrbios do sistema imunológico,
desenvolvem seu
poder patogênico,
invadindo os
tecidos.
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Nos últimos anos, a frequência das infecções
fúngicas sistêmicas, principalmente as oportunistas
invasivas, têm crescido drasticamente e isso se deve a
fatores como a imunossupressão causada:

 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS),

 Transplantes

 Quimioterapia com antitumorais.



Micoses

Outros possíveis fatores incluem:

 Uso indiscriminado de antimicrobianos de amplo

espectro,

 Uso crônico de corticóides,

 Prática de procedimentos médicos invasivos, uso de

cateteres periféricos, centrais e próteses,

 Hemodiálise

 Procedimentos endoscópicos.





• Os antifúngicos tiveram um avanço quantitativo e qualitativo
menor que as drogas antibacterianas:
Fungos são eucariotos como o hospedeiro (efeitos colaterais)
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Classificação dos antifúngicos de acordo com o mecanismo

de ação:

• Atuam na membrana

• Inibem a síntese de ergosterol – derivados azólicos (azóis)

e Alilaminas (terbinafina)

• Ligam-se ao ergosterol formando poros na membrana

celular – Poliênicos (anfotericina B e nistatina)

• Inibem a síntese de D-Glicano (parede celular) –

Equinocandinas

• Antimetabólito

• Prejudicam a síntese de DNA - Flucitosina

• Atuam na parede celular















Novas formulações lipídicas de anfotericina B foram
desenvolvidas com o objetivo de diminuir a nefrotoxicidade,
preservando a eficácia.

A estratégia é acondicionar a anfotericina B em lipossomos
ou outros carreadores lipídicos com o objetivo de impedir uma
exposição significativa do túbulo proximal ao fármaco.



As formulações lipídicas são menos tóxicas do que
o composto nativo, porém de maior custo.

No entanto, a insuficiência renal pode aumentar
muito mais os custos hospitalares, além de trazer
prejuízos permanentes para os pacientes.

















Os azóis são compostos sintéticos com amplo espectro de
ação antifúngica.

Mecanismo de ação: inibem a enzima esterol-14-desmetilase
(uma enzima do CYP450), que prejudica a síntese do ergosterol
na membrana citoplasmática. Isto leva a formação da membrana
com propriedades alteradas, que não desempenha as funções
básicas necessárias ao desenvolvimento do fungo.
Desempenhando assim, ação predominantemente fungistática.

* Alguns azólicos podem inibir as enzimas hepática do CYPP450
gerando risco de interações medicamentosas.
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Mecanismo de ação: inibe a

esqualeno epoxidase do fungo,

diminuindo, assim, a síntese de

ergosterol juntamente com o

acúmulo de quantidades

tóxicas de esqualeno,

determina a morte da célula

fúngica.







As equinocandinas inibem a biossíntese da parede celular
do fungo, sendo chamada analogamente de "penicilina para
fungos".

O seu alvo de ação é inibir a enzima D-glicano sintase,
que catalisa a polimeralização da glicose-uridina-difosfato (UDP-
glicose) em D-glicano, essencial para a promoção da integridade
estrutural da parede celular do fungo.

A alteração da integridade da parede celular resulta em
estresse osmótico, lise da célula fúngica e, por fim, morte do
fungo.





Os três agentes antifúngicos da classe das equinocandinas são
a caspofungina, a micafungina e a anidulafungina; todos
esses agentes são lipopeptídios semisintéticos derivados de
produtos naturais.

As equinocandinas possuem atividade antifúngica
contra espécies de Candida e Aspergillus.

Todas as três equinocandinas são fungicidas contra
espécies de Candida, incluindo Candida glabrata e Candida
krusei (resistentes ao fluconazol), e fungistáticas contra
espécies de Aspergillus.

São atualmente disponíveis apenas na forma
parenteral, devido à sua biodisponibilidade insuficiente por via
oral.













Flucitosina é captada seletivamente pelas células fúngicas através de
permeases específicas de citosina, que são apenas expressas nas membranas
dos fungos. As células dos mamíferos são protegidas, uma vez que carecem
desses transportadores.

No interior da célula fúngica, a enzima citosina desaminase converte
a flucitosina em 5-fluoruracila (5-FU). A própria 5-FU é um antimetabólito
utilizado na quimioterapia do câncer.

O metabólito da 5-FU é um inibidor da timidilato sintase. A inibição

da timidilato sintase resulta em inibição da síntese de DNA e da divisão celular
fúngica.

Portanto, a flucitosina parece ser fungistática na maioria das
circunstâncias.






