
Cromoblastomicose é uma micose crônica que afeta a pele e os tecidos subcutâneos causados 

por vários gêneros de fungos dematiáceos. Diversas funções têm sido sugeridos para as ecto-

fosfatases, tais como a participação na proliferação, diferenciação, adesão, virulência e infecção. 
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• Todas as três espécies produzem ecto-fosfatase; 

• P. verrucosa produziu menos ecto-fosfatase que Fonsecaea spp.; 

• Os resultados obtidos estão relacionados a ecto-fosfatases e não a fosfatases intracelulares ou secretadas por esses 

agentes da cromoblastomicose. 

CONCLUSÕES 

OBJETIVO 

Comparar a atividade da ecto-fosfatase em 

diferentes espécies de agentes da 

cromoblastomicose. 

RESULTADOS 

Viabilidade celular: cerca de 98% dos conídios eram viáveis 

Sobrenatante (meio de crescimento): Abs = 0  
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MÉTODOS 

33 amostras: 

21 Fonsecaea spp., 6 Cladophialophora carrionii e 6 Phialophora verrucosa. 

 As concentrações foram determinadas comparando com uma curva padrão de p-nitrofenol (p-NF) 

 Teste estatístico Kruskall-Wallis foi realizado usando SPSS versão 18, considerando α = 0,05 

Ágar  batata 
dextrose 

30ºC /14 dias 

Suspensão 
de esporos 

Tabela 1. Atividade ecto-fosfatase em agentes da cromoblastomicose  

    Agentes Mediana (mín-máx) [pNF] µg/mL/h  

Fonsecaea spp. 5,38 (0,75 - 38,55) 

Cladophialophora carrionii 7,68 (1,47 - 21,27) 

Phialophora verrucosa 1,39 (0,32 – 4,09) 

60 min  
26ºC 

Sobrenadante +  
     NaOH 1M 

Centrifugação 
14000 rpm / 10 min 

λ= 425 nm 

 BRANCO = substrato + NaOH 

p = 1,00 

p = 0,102 

p = 0,021 

Houve diferença estatística entre 

Fonsecaea spp. e Phialophora verrucosa 

Não houve hidrólise de p-NF por fosfatases 

intracelulares ou secretados por esses agentes. 

Centrifugação 
12000 rpm / 60 min 

Lavagem  com 
solução salina 0.9% 

Pellet (céls) 

1x107 esporos 

Ad 5mM/L   
p-nitrofenilfosfato  
tamponada (p-NF) 

Contagem de esporos  
em câmara de 

Neubauer 

Viabilidade celular: 
Método Azul Trypan. 


