
Introdução

Acanthamoeba spp. tem crescido em  
importância por ser considerada carreadora 
de inúmeros micro-organismos, dentre eles 
fungos. Entretanto existem poucos estudos a 
respeito da interação com fungos 
filamentosos, como Fusarium spp. 
Acanthamoeba e Fusarium são agentes 
etiológicos da ceratite , portanto sua forma 
de interação é de imenso interesse clínico.

Objetivos

Avaliar o tipo de interação entre os dois vetores 
de ceratite, Acanthamoeba castellanii e Fusarium
solani e suas possíveis implicações na ceratite
microbiana.

Metodologia

Resultados
↑ crescimento fúngico em contato com a 
ameba viva, lisada bem como, com o 
sobrenadante da cultura amebiana.
Aumento da sobrevivência amebiana em 
contato com o fungo vivo e o sobrenadante 
da cultua fúngica.
↑ do encistamento da ameba na presença 
de F. solani.
↑ da resistência amebiana a clorexidina
após contato como o fungo.
Os dados obtidos indicam que a relação 
entre A. castellanii e F. solani é 
independente de contato celular, isto é, os 
efeitos observados podem ser resultado da 
secreção de algum componente dos dois 
organismos.  

Conclusões

Os resultados mostraram que A. castellanii e 
F. solani têm uma relação de 
protocooperação, com benefícios para 
ambos, e especialmente, indicaram um 
possível efeito sobre as características de 
virulência de ambos os organismos. Assim a 
interação entre A. castellanii e F. solani pode 
resultar em impactos graves nos casos de 
ceratite.
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Figura 1.  A) Trofozoítos de Acanthamoeba spp. B) Aponta o 
núcleo. C) Em detalhe os vacuólos. D) Forma cística da 
ameba.

Figura 2. A, B e C) Internalização do esporo pela
ameba.

Figura 3.  Contagem de unidades formadoras de 
colônia (UFC) de Fusarium solani em ágar
Sabouraud.


