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A Criptococose é uma das micoses sistêmicas de maior importância no Brasil e seu 
tratamento depende da correta identificação da espécie e genótipo do patógeno. 
Dessa forma, objetivou-se estudar o potencial dos introns do grupo I no gene 
mitocondrial 23S como potenciais marcadores moleculares. Amostras clínicas, 
cedidas pelo IBB-UNESP de Botucatu/SP, Fundação Oswaldo Cruz (Rio de 
Janeiro/RJ), Hospital Giselda Trigueiro (Natal/RN), IMT (São Paulo/SP), UFPI, além 
de duas cepas ambientais de Natal (RN), foram utilizados no estudo, totalizando 66 
isolados. A genotipagem foi realizada pelo método RFLP do gene URA5, 
identificando a maioria como tipo molecular VNI (34 isolados), seguindo de VGII (20 
isolados), VNIV (4 isolados), VNII (3 isolados), VNIII (2 isolados) e um isolado cada 
para VGI, VGIII e VGIV. Após a genotipagem de todos os isolados foi observada a 
presença de polimorfismos no intron entre os oito tipos moleculares de C. 
neoformans e C. gattii. A análise do sequenciamento indicou a presença de um 
terceiro intron ainda não descrito na literatura para a região codificadora da 
subunidade 23S do genoma mitocondrial. Assim, a partir do alinhamento pôde ser 
observado que alguns tipos moleculares apresentavam nenhum (VNI, VGI e VGII), 
um (VNII, VGIII e VGIV), dois (VNIV) ou até mesmo os três introns (VNIII) em série 
em seu genoma. Observou-se também que os genótipos que não apresentaram os 
introns são aqueles reconhecidos como menos susceptíveis a antifúngicos, 
mostrando que estes podem funcionar como importantes marcadores de virulência, 
o que corrobora dados da literatura apresentados para a espécie Candida albicans. 
Por fim, este estudo poderá contribuir para a geração de novas ferramentas para o 
diagnóstico e tratamento da criptococose, o qual deve ser diferenciado, visto que 
os diferentes genótipos das espécies de Cryptococcus apresentam virulência, 
aspectos clínicos e susceptibilidade à antifúngicos distintos. 
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