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Inteins são elementos genéticos invasivos que são transcritos e traduzidos 
juntamente com o gene hospedeiro para então catalisarem seu splicing protéico e 
reestabelecerem a conformação funcional da proteína hospedeira. Por décadas, 
eles foram tidos como elementos parasitas, porém sua presença em sítios 
conservados de proteínas conservadas e essenciais, em todos os domínios de 
vida, evidencia um possível papel na regulação pós-traducional da expressão 
gênica. Em Candida ssp., inteins podem ser encontrados em 3 proteínas: VMA, 
GLT1 e ThrRS. A VMA atua na regulação do pH vacuolar; a GLT1 está ligada à 
pathway de nitrogênio e o ThrRS é responsável pelo acoplamento da treonina ao 
RNAt. Com o intuito de atualizar a distribuição dos inteins em Candida, 80 
genomas, de 29 espécies diferentes de Candida ssp. foram avaliados in-silico. 
Contigs públicos depositados no MycoCosm e NCBI WGS databases foram 
baixados e convertidos para aminoácidos em seis quadros de leitura de usando o 
script GetORF. Um banco de dados local foi criado para se buscar sequências 
similares aos inteins supracitados. Como resultado, encontrou-se os inteins VMA, 
ThrRS e GLT1 em 14, 6 e 3 espécies de Candida, respectivamente, destes 9, 2 e 
1 (também respectivamente) foram descritos pela primeira vez, sendo todos 
inteins bifuncionais (além do domínio splicing, possuem um domínio de homing 
endonuclease). Os novos inteins descritos ocorrem em espécies prevalentemente 
ambientais. Interessantemente, C. albicans, tida como integrante normal da 
microbiota humana, não apresenta nenhum dos três inteins, enquanto algumas 
outras espécies de Candida ssp., emergentes como patógenos humanos, 
apresentam ao menos um deles. Neste trabalho discutimos a importância da 
perda de inteins, como no caso de C. albicans, para a manutenção desta espécie 
como membro da microbiota normal ao mesmo tempo que ressaltamos uma 
possível relação benéfica dos inteins em algumas espécies como “botões” 
moduladores da expressão gênica. 
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