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ESTUDO IN VITRO DA TERAPIA FOTODINÂMICA 
ANTIMICROBIANA EM CANDIDA ALBICANS  MEDIADA POR AZUL 

DE METILENO E GLICOSE 

RESUMO 

Neste estudo foi proposto um modelo de formação de biofilme fúngico 

formado por Candida albicans em dois diferentes substratos associado ou não à 

glicose para o estudo dos efeitos da terapia fotodinâmica (PDT) utilizando o azul 

de metileno (AM) como fotossensibilizador, avaliando os efeitos de dois 

comprimentos de onda distintos incluindo a investigação na captação do AM 

quando sensibilizados previamente com a glicose. Foi avaliada a susceptibilidade 

da levedura em suspensão de células crescidas por 24 h (início da fase 

estacionária) com e sem a adição prévia da glicose. Foram investigadas duas 

linhagens de C. albicans para a padronização do biofilme, ATCC 90028 e ATCC 

10231. Com os biofilmes formados, avaliamos a captação de AM para 

determinarmos a mais eficiente concentração e tempo de pré-irradiação (PIT). Por 

último, avaliamos sua sensibilidade à PDT em dois comprimentos de onda 

distintos (λ = 645 nm e λ = 660 nm) em função do tempo de irradiação (potência = 

16 mW, taxa de fluência = 127,3 mW/cm2). A linhagem de célula que possibilitou a 

formação de biofilme foi a ATCC 10231 em discos de hidrogel. A menor 

concentração que possibilitou uma melhor captação do AM foi de 500 µM com um 

PIT de 30 min e em contato prévio com a glicose 50 mM por 90 min. O 

comprimento de onda mais eficiente, que promoveu redução em leveduras e 

biofilmes foi o de λ = 660 nm, reduzindo melhor no estudo de leveduras quando 

sensibilizados com glicose. Nos biofilmes, a redução foi iniciada mais 

precocemente sem a adição de glicose (com 6 min de irradiação e fluência = 46 

J/cm2), porém, em 12 min (fluência = 92 J/cm2) o grupo com glicose passou a ter 

maior eficiência. 
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IN VITRO STUDY OF ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC 
THERAPY IN CANDIDA ALBICANS  MEDIATED BY METHYLENE 

BLUE AND GLUCOSE 

ABSTRACT 

In this study we propose a fungal biofilm model of Candida albicans 

developed on different substrates for photodynamic effect of photodynamic 

therapy (PDT) study, using the methylene blue (MB) as photosensitizer, evaluating 

the effects on two wavelengths distinct, including investigating the difference in 

uptake of MB when sensitized with glucose. Susceptibility was evaluated in the 

yeast cell suspension with or without the prior addition of glucose to cells grown for 

24 h (early stationary phase). Two strains of C. albicans were investigated for the 

standardization of the biofilm, ATCC 90028 and ATCC 10231. In biofilms, we 

evaluated the uptake of MB including cell suspension to determine the most 

efficient concentration and pre-irradiation time (PIT). Finally, we assess its 

sensitivity to PDT in two distinct wavelengths (λ = 645 nm and λ = 660 nm) as a 

function of irradiation time (power = 16 mW, fluence rate = 127,3 mW/cm2). The 

ATCC strain that allowed the biofilm formation was ATCC 10231 on hydrogel 

disks. The lowest concentration that enabled better uptake of MB was 500 µM with 

a PIT 30 min and prior contact with 50 mM glucose f or 90 min. The most effective 

wavelength, which promoted a reduction in biofilms and yeasts was λ = 660 nm, 

reducing yeast best when primed with glucose and reduction in biofilms started 

earlier without the addition of glucose (6 min irradiation, fluence = 46 J/cm2), but at 

12 min (fluence = 46 J/cm2) the glucose group now has greater efficiency. 
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1. Introdução 

Durante os últimos 60 anos, o uso indiscriminado de antimicrobianos 

associados com a automedicação aumentou significativamente o surgimento de 

micro-organismos antibiótico-resistentes1; 2. A resistência desses seres vivos, 

principalmente fungos e bactérias, acontece quando um micro-organismo 

sobrevive na presença do antimicrobiano em uma concentração sub-letal, levando 

a linhagem resistente a predominar nesse meio. Fungos e bactérias são seres 

vivos que se replicam rapidamente, fato que pode tornar provável uma mutação 

bem sucedida, principalmente quando a concentração do fármaco antimicrobiano 

está em níveis sub-letais3.  

Candida albicans é um fungo normalmente encontrado no corpo 

humano sem, contudo, ocasionar um processo patológico em indivíduos 

saudáveis. Esse micro-organismo pode facilmente ser recuperado da mucosa 

oral, vaginal, do trato gastrointestinal e da pele4. Entretanto, sob certas 

circunstâncias, C. albicans pode causar uma infecção conhecida como candidose, 

que acomete principalmente pacientes imunodeficientes ou imunossuprimidos, 

podendo evoluir para infecção sistêmica4. 

Além disso, a incidência de infecções hospitalares por fungos tem 

aumentado expressivamente nas últimas décadas, sendo responsáveis por até 

60 % dos óbitos5. Neste contexto, as espécies do gênero Candida têm sido os 

agentes mais frequentemente encontrados, correspondendo a cerca de 80 % das 

infecções fúngicas de origem hospitalar, e são a quarta causa de infecção da 

corrente sanguínea, conduzindo ao óbito em torno de 25 a 38 % dos pacientes 

que desenvolvem candidemia5; 6. 
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A capacidade da levedura em aderir, infectar e causar doença em 

conjunto é definida como potencial de virulência ou patogenicidade. Um dos 

principais mecanismos de virulência deste fungo é a sua versatilidade de 

adaptação e capacidade de adesão em sítios variados, principalmente a formação 

de biofilme em uma superfície7; 8. O biofilme é uma comunidade organizada de 

micro-organismos, em uma massa diferenciada de microtubos, que se forma em 

uma superfície viva ou inerte, circundada de uma matriz extracelular polimérica9. 

Alguns modelos in vitro foram utilizados no estudo dos estágios de 

desenvolvimento e protocolos para a formação do biofilme de C. albicans10; 11; 12; 

13; 14. Atualmente está claro que a interação e adesão entre célula-substrato e 

célula-célula, além da levedura poder se diferenciar em hifas, e a produção de 

matriz extracelular, são passos chaves para o desenvolvimento e maturação do 

biofilme9. A maturação do biofilme acontece em ambientes líquidos com a 

existência de um fluxo, tornando essa matriz extracelular polimérica mais densa, 

organizada e, consequentemente, mais resistente à penetração de substâncias no 

seu interior, conferindo uma autodefesa química aos agentes tóxicos7. O biofilme 

de C. albicans se organiza em três fases de desenvolvimento: fase inicial (0-11 h) 

– as células oriundas da corrente sanguínea ou do meio externo aderem ao 

substrato e iniciam um crescimento horizontal das colônias sobre a superfície; 

fase intermediária (12-30 h) – momento em que ocorre um crescimento vertical do 

biofilme e, finalmente, a maturação (31-72 h) – fase onde ocorre, principalmente, 

um amadurecimento da matriz extracelular e da arquitetura do biofilme15. O tempo 

e a velocidade do fluxo também são fundamentais para a formação de um 

biofilme bem organizado com uma arquitetura complexa, contendo water channels 
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que permitem certa microcirculação no seu interior, levando a uma captação de 

nutrientes mais efetiva e à eliminação de catabólitos tóxicos4; 8; 16; 17.  

Os fungos, quando organizados em biofilme, possuem uma taxa de 

crescimento menor e, consequentemente, são menos susceptíveis a 

antifúngicos18. Outro mecanismo de menor susceptibilidade a antifúngicos seria a 

presença da matriz extracelular polimérica produzida na fase de maturação do 

biofilme, que envolve as células fúngicas e promove uma barreira físico-química 

aos antimicrobianos (no caso da anfotericina-B, um bem estabelecido antifúngico, 

o biofilme reduz em até 20 % sua ação letal)15. A qualidade da matriz dificulta a 

penetração dos antimicrobianos, sendo necessárias altas concentrações para 

combater o biofilme formado (até 1000 vezes, dependendo das características do 

fármaco)11; 15. Nos biofilmes, aproximadamente 1 % das células são resistentes 

aos agentes antimicrobianos em concentração acima do MIC (concentração 

inibitória mínima, do inglês minimal inhibitory concentration), chamadas persisters 

cells19. Estas células geralmente se localizam em regiões com pouca 

concentração de nutrientes, ficando em um estado vegetativo de baixo 

metabolismo e, quando são aumentadas as concentrações de fontes de carbono, 

essas células voltam seu metabolismo para níveis normais18. 

O biofilme formado por fungos, especialmente pelo patógeno C. 

albicans, é a principal causa de infecções associadas aos dispositivos médicos, 

próteses articulares e lentes de contato8; 12. O aumento de pacientes 

imunocomprometidos portadores de HIV e o uso de drogas imunossupressoras 

em terapias oncológicas e pacientes transplantados agravaram ainda mais os 

problemas causados por este fungo20. Os cateteres venosos centrais de inserção 

periférica são dispositivos intravenosos cirurgicamente instalados, e sua troca, 
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quando infectados, além do alto custo, pode ocasionar um risco para a saúde do 

paciente. O tratamento com antifúngicos nestes dispositivos bem como em 

próteses articulares artificiais apresentam baixos índices de sucesso, revelando 

uma tendência na busca de novas terapias alternativas para o combate de 

infecções oriundas de um biofilme instalado nessas superfícies artificiais. Neste 

panorama, a terapia fotodinâmica antimicrobiana surge como uma alternativa para 

o combate das infecções oriundas de biofilmes formados por C. albicans.  

O efeito fotodinâmico é baseado na utilização de agentes 

fotossensibilizadores que são capazes de serem ativados na presença de luz. 

Células que são consideradas alvos do tratamento fotodinâmico são coradas pelo 

fotossensibilizador (FS) e irradiadas por luz com um comprimento de onda 

ressonante ao espectro de absorção do FS. Na presença de oxigênio, o processo 

fotoquímico rapidamente gera espécies reativas de oxigênio (ROS – do inglês 

reactive oxygen species) por transferência de energia ou de elétrons (oxigênio 

singleto, peróxidos, radicais hidroxilas e íons superóxidos). Essa técnica tem 

apresentado bons resultados contra um grande número de patógenos distintos, 

inclusive micro-organismos antibiótico-resistentes21; 22; 23; 24; 25. 

O FS azul de metileno (AM) é um FS que vem sendo bastante utilizado 

para esse tipo de tratamento, apresentando baixo custo e uso autorizado pela 

ANVISA*. Estudos mostram sua grande eficiência na redução microbiana de C. 

albicans em forma de levedura26; 27; 28; 29; 30; 31, porém, em biofilme sua efetividade 

é menor32. A literatura relata baixa redução microbiana de C. albicans em 

biofilmes com terapia fotodinâmica utilizando AM32; 33, o que pode permitir uma 

recolonização do micro-organismo, demonstrando uma necessidade de otimizar a 

                                            
* www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B11672-1-0%5D.PDF 
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terapia para uma melhor eficácia do tratamento. Um fator importante seria 

melhorar a captação do FS no biofilme e, consequentemente, nas células que o 

compõem. Em trabalhos realizados em nosso laboratório pudemos avaliar a 

susceptibilidade da C. albicans, tanto em forma de levedura como organizado em 

biofilme, à PDT26; 34. A concentração necessária de FS para uma eficiente 

redução fúngica foi 10 vezes maior em biofilmes do que na fase de levedura, 

indicando a dificuldade de difusão do AM no interior do biofilme26; 34. Entretanto, o 

AM em concentrações elevadas pode apresentar toxicidade para as células do 

tecido hospedeiro, podendo agravar um quadro inflamatório35.  

Sendo assim, a possibilidade de reduzir, ou até eliminar, o biofilme 

formado em substratos usando concentrações de FS de baixa toxicidade no 

escuro é de grande relevância. Além disso, para possibilitar o tratamento com 

PDT, há a necessidade de estabelecer uma metodologia padronizada e 

reprodutível para a formação do biofilme, de forma que os melhores parâmetros 

para a terapia, como concentração do FS, tempo de pré-irradiação (PIT, do inglês, 

pre-irradiation time), tempo de irradiação e comprimento de onda da fonte de luz 

possam ser estudados. 

Modelos de formação de biofilme em substratos são reportados na 

literatura11; 14; 16; 36. No entanto, ainda são encontradas dificuldades para 

estabelecer um protocolo na obtenção de amostras de biofilmes em quantidade e 

qualidade padronizadas, que podem depender do substrato, tipo de cepa de C. 

albicans e do meio de cultura empregados no desenvolvimento do biofilme. Com 

relação ao substrato, deve-se promover boa adesão da célula, para que o biofilme 

cresça horizontal e verticalmente.  
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C. albicans possuem um sensor de glicose, muitas vezes associado ao 

dimorfismo da célula (transição levedura-hifa) determinante na sua 

patogenicidade37. A célula em levedura é facilmente disseminada no organismo 

pelos fluidos corporais, enquanto que, na forma de hifa, o micro-organismo pode 

invadir tecidos e formar biofilmes sobre um substrato vivo ou inerte. A glicose é 

utilizada pela C. albicans como fonte de energia e carbono, que pode ser captada 

pelos mais de 20 tipos de transportadores de hexose que esse fungo possui38. S. 

cerevisiae é um fungo muito utilizado na indústria alimentícia (na produção de 

cervejas, pães etc...) que possui transportadores de glicose ortólogos a C. 

albicans, e sua preferência na fermentação de glicose é bastante conhecida (o 

processo de fermentação demanda muito influxo de glicose, cada molécula gera 

somente 2 ATP para seu metabolismo, apresentando baixo rendimento).  C. 

albicans utiliza a glicose na respiração celular, produzindo mais de 38 ATP por 

molécula de glicose. Assim, S. cerevisiae necessita de um maior número de 

transportadores para suficiente captação de glicose39; 40. A forma pela qual os 

sensores da C. albicans respondem à presença de glicose é pouco conhecida, 

mas acredita-se que tais sensores são capazes de gerar um sinal intracelular que 

induz a expressão de genes HGT, grandes ativadores de transportadores de 

hexose. A C. albicans possui um sensor em sua membrana, o Hgt4, que promove 

filamentação de hifas, otimizando sua virulência37. Quando os transportadores 

estão ativados, ocorre uma captação maior de glicose e, esse tipo de transporte 

pode ser uma via de entrada do AM para o interior da célula: em ensaios 

bacterianos, Allison et al. relataram a dificuldade de eliminar bactérias em estado 

persistente usando antibióticos41. Ao estimular seu metabolismo com a adição de 

glicose, as bactérias Escherichia coli (gram-negativa) e Staphylococcus aureus 
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(gram-positiva) persistentes tornaram-se sensíveis aos aminoglicosídeos, sendo 

constatado, inclusive, uma captação maior do antibiótico por estas células41. 

Portanto, neste trabalho desenvolvemos um método de crescimento de 

biofilme maduro em quantidade e qualidade padronizadas em diferentes amostras 

para estudar e avaliar quantitativamente o efeito fotodinâmico. Investigamos 

também qual seria a melhor concentração de AM, em função do PIT, suficiente 

para otimizar a difusão do FS no interior da massa de biofilme, e, por fim, 

sugerimos um protocolo de irradiação para uma maior redução microbiana do 

biofilme por terapia fotodinâmica. 
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2. Objetivo: 

Desenvolver biofilme de C. albicans de quantidade e qualidade 

padronizadas, para estudo do efeito fotodinâmico usando o azul de metileno como 

fotossensibilizador e verificar a influência da glicose na PDT.  

 

Metas: 

1. Desenvolver biofilme de C. albicans (cepas ATCC 90028 e ATCC 

10231), variando os meios de cultura em caldo Sabouraud e meio YNB 

modificado para verificar a melhor padronização qualitativa e 

quantitativamente; 

2. Desenvolver biofilme de C. albicans em discos de silicone 

elastomérico (cateteres), poços de placa de poliestireno e discos de 

hidrogel formado por 42% de polimetil-metacrilato e 58% de água 

(oriundos de lentes de contato), avaliando a melhor metodologia para 

formação de biofilme maduro através da microscopia eletrônica de 

varredura e quantificar sua espessura pela técnica de tomografia por 

coerência óptica; 

3. Desenvolver ensaios in vitro para estudo da melhor concentração de 

AM e PIT para uma maior captação do FS no interior do biofilme, 

quantificada por microscopia confocal a laser e por espectroscopia de 

absorção óptica; 

4. Testar dois comprimentos de onda para investigar os parâmetros de luz 

adequados para eliminar o biofilme do substrato através da PDT (λ= 

645 nm e λ= 660 nm); 
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5. Acrescentar glicose ao biofilme para verificar se o efeito fotodinâmico 

pode ser otimizado. 
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3. Revisão de literatura: 

3.1. Candida albicans 
 

Os fungos foram classificados em um reino próprio em 1969, sendo 

anteriormente classificados como vegetais. Sua incapacidade de sintetizar 

clorofila ou outro pigmento fotossintético, não possuir a capacidade de armazenar 

amido como reserva alimentar e, apesar de algumas espécies aquáticas, não 

terem celulose na parede celular, possibilitaram sua exclusão do reino vegetal. 

Eles são considerados seres ubíquos, sendo encontrados em animais, vegetais, 

água e solo, com uma importante função de decompor a matéria orgânica42. 

Candida albicans é um fungo dimórfico nutricional, podendo ser capaz de crescer 

tanto em forma de hifas como em leveduras, dependendo da oferta nutricional43. 

Esta habilidade em mudar seu modo de crescimento é intrigante, porém está 

fortemente associada à sua patogenicidade44. A patogenicidade deste fungo 

também está associada na sua capacidade de se dividir em temperatura de 37°C. 

Outros importantes fatores muito investigados relacionados com sua virulência 

estão relacionados à sua parede celular (importante para seu crescimento e 

proteção contra a pressão osmótica), à adesão celular (que promove a 

colonização em tecido hospedeiro) e à produção de enzimas proteolíticas 

extracelulares (responsável pela penetração tecidual)45. Muitos fenótipos da 

espécie C. albicans diferenciam-na em muitas subespécies, sendo catalogadas 

em linhagens diferentes devido ao comportamento típico de cada cepa45. 

Blanco e colaboradores testaram, em C. albicans ATCC 10231 

crescidas no meio YNB enriquecido com glicose, a susceptibilidade do micro-

organismo em várias concentrações de antifúngicos, medindo seu crescimento 

pela densidade óptica em λ= 492 nm46. Os tempos de incubação avaliados foram 
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0, 4, 12, 24, 48 e 72 h em um volume de 200 µL. Através deste método, a fase 

estacionária de crescimento foi atingida após 24 h da cultura (Figura 1), e a fase 

lag desta ATCC compreende as duas primeiras horas de incubação, seguida pela 

fase exponencial, que ocorre após a quarta hora (Figura 2)47. 
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Figura 1. Densidade óptica (492 nm) de alíquotas com C. albicans ATCC 10231 crescidas em YNB 

modificado na presença de antifúngicos com diferentes concentrações. Grupo controle = •. 

Imagem adaptada de Blanco et al, 199246. 

 

 

Figura 2. Cinética de crescimento da Candida albicans ATCC 10231 monitorada pela absorbância 

em λ= 660 nm. Imagem adaptada de Cyranka, 201147. 

 

 

As condições de crescimento deste microrganismo podem induzir o 

aparecimento de certos fenótipos comportamentais. O crescimento das células 

em um frasco fechado, contendo 1/5 do volume total de meio de cultura, pode 

induzir a formação de adesinas (estruturas glicoproteicas localizadas na superfície 

do microrganismo que interagem com receptores ou moléculas específicas48), 

importantes para a adesão primária das células em um substrato para a formação 

de biofilme10. Isto se deve pela produção de CO2 oriunda da respiração celular, 

sendo o aumento de concentração desta molécula responsável por sinalizar um 

importante mecanismo na produção de adesinas49. Este mecanismo induz o 
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dimorfismo de levedura-hifa, essencial para a patogenicidade de C. albicans50. A 

patogenicidade deste fungo ou a capacidade dele em provocar doença estão 

relacionadas aos fatores de virulência, que incluem além de adesão a sítios 

inertes ou vivos, a formação de tubo germinativo e posterior filamentação, 

variabilidade genotípica e variedade fenotípica, produção de toxinas e enzimas 

extracelulares hidrolíticas, variabilidade antigênica e imunomodulação dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro51; 52. Outro fator ambiental seria a presença 

de H2O2 exógeno em concentrações sub-tóxicas podendo induzir sua 

diferenciação em hifas53.  

Os biofilmes formados por C. albicans são quantificados atualmente 

através de dois diferentes métodos: os ensaios colorimétricos que determinam a 

sua atividade metabólica e a determinação do dry weight (do inglês – massa 

seca), que mensura a biomassa total dos biofilmes10. Os ensaios colorimétricos 

estão associados à redução de sais tetrazólios (XTT ou MTT) pelas 

desidrogenases mitocondriais ou redutases férricas, resultando em um formazan 

solúvel (XTT) ou insolúvel (MTT)10,11. A intensidade da cor do formazan é 

proporcional à atividade metabólica, medida em densidade óptica da solução 

através de um espectrofotômetro. No caso do MTT um passo extra é necessário, 

a lise das células com o DMSO (dimetilsulfóxido), sendo então preterido e 

substituído pelo XTT10. A determinação do dry weight consiste em raspar todo o 

biofilme de um substrato (geralmente com uma lâmina de bisturi estéril) e filtrado 

em uma membrana-filtro (previamente pesada em uma balança analítica) sob 

vácuo. Esta membrana é seca em uma estufa e pesada posteriormente para a 

determinação de sua massa. A diferença entra os dois valores resultam na massa 

seca do biofilme10. A morfologia e a arquitetura do biofilme geralmente são 
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visualizadas através das microscopias de fluorescência, microscopia eletrônica de 

varredura e microscopia confocal a laser10. A análise por microscopia de 

fluorescência permite a visualização da matriz do biofilme durante sua formação. 

A microscopia eletrônica de varredura permite a avaliação da topografia do 

biofilme com grande magnificação, porém o processamento das amostras podem 

degradar estruturas hidratadas (como por exemplo, a matriz). A microscopia 

confocal é capaz de analisar tridimensionalmente a arquitetura do biofilme, bem 

como mensurar sua espessura sem processamento da amostra, preservando 

estruturas morfológicas nativas10. 

 

3.2. PDT em C. albicans e biofilmes 
 

A capacidade de formar biofilme é um fator de virulência das espécies 

de Candida. Um estudo realizado em 2009 recuperou amostras sanguíneas de 32 

pacientes com candidemia e 19 pacientes HIV positivos (em lesões orofaríngeas), 

sendo isoladas as espécies de Candida e separadas através de sua atividade 

pelo ensaio de XTT, comparando também sua habilidade em formar biofilme. C. 

albicans, C. lusitaniae e C. krusei produziram mais biofilme do que as outras 

espécies. Em amostras sanguíneas, C. tropicalis e C. albicans foram as 

predominantes, sendo encontradas outras espécies não albicans, mas em lesões 

orais foram encontradas somente C. albicans. O estudo mostrou que linhagens 

com crescimento lento apresentam grande capacidade de formar biofilmes. Outro 

estudo, de infecção em camundongos usando linhagens de Candida, revelou uma 

menor sobrevida dos animais quando C. albicans apresentava grande capacidade 

de formar biofilme, demonstrando que esta capacidade está diretamente 

associada à sua virulência54.  
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Os primeiros estudos da utilização da PDT em C. albicans in vitro 

começaram a ser publicados na década de 90. Wilson e Mia24 realizaram um 

estudo em 1993 utilizando como FS o azul de toluidina (AT), o AM e o cristal 

violeta. Os resultados deste estudo mostraram uma redução fúngica significante, 

quando estes microrganismos foram sensibilizados com o AT e posteriormente 

irradiados com um laser de HeNe, obtendo também redução quando 

sensibilizados por AM e irradiados através de um laser de diodo de AsGaAl 

(energia= 876 mJ e densidade de energia= 2,04 J/cm2). 

No final da mesma década, Mark Wainwright publicou uma revisão 

sobre a terapia fotodinâmica antimicrobiana (PACT- Photodynamic Antimicrobial 

Chemotherapy), descrevendo os mecanismos de ação de diversos 

fotossensibilizadores22. Quando uma molécula com anel aromático, como no caso 

do AM, absorve luz com uma determinada energia, sua camada eletrônica pode 

sofrer uma transição para um estado excitado singleto (com o spin dos elétrons 

pareados). Dependendo da sua estrutura molecular e do meio onde ele se 

encontra, esta molécula pode perder energia por processos físicos, voltando para 

seu estado fundamental. Porém, quando ela passa do singleto para o estado de 

transição tripleto (com o spin dos elétrons não-pareados), a molécula do FS 

também pode decair para o estado fundamental, transferindo esta energia para o 

substrato, promovendo reações de óxido-redução no ambiente onde ela se 

encontra. O FS no estado tripleto pode transferir esta energia para o oxigênio 

molecular (que no estado fundamental se encontra no estado tripleto também) 

formando oxigênio singleto. Esta habilidade da molécula do FS em produzir 

reações de óxido-redução e/ou formar oxigênio singleto (ambos causadores de 

danos celulares nos microrganismos), depende da quantidade de moléculas no 
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estado tripleto. O rendimento do FS é maior, portanto, quando um maior número 

de moléculas decai do estado singleto para o tripleto, e o FS permanece mais 

tempo neste estado energético de transição. 

Em 2008, Peloi et al utilizaram um diodo emissor de luz (LED) como 

fonte de luz para a PDT55. Os autores usaram um sistema LED emissor de luz 

vermelha com 5 mW de potência, com seu pico de emissão centrado no 

comprimento de onda de λ = 663 nm. O FS utilizado foi o AM, em concentrações 

variando entre 7 a 140,8 µM, e o tempo de irradiação foi de 10, 20 e 30 min, e os 

autores obtiveram mais de 2 log de redução microbiana. Os microrganismos 

submetidos à PDT foram Staphylococcus aureus, Escherichia coli e C. albicans, 

sendo testado inclusive o micro-crustáceo Artemia salina. O alvo da investigação 

foi a inibição do crescimento destes microrganismos e C. albicans sofreu uma 

inibição de 93,33 % do crescimento. 

Os parâmetros de luz são um importante fator na PDT antimicrobiana. 

Prates et al, em 2009, estudaram a influência dos parâmetros de luz na 

fotoinativação de fungos56, sendo testados C. albicans , C. krusei e C. neoformans 

var. grubii. Duas taxas de fluência distintas foram investigadas: 100 mW/cm2 e 

300 mW/cm2 durante 3, 6 e 9 min, resultando em fluências entre 18 a 162 J/cm2. 

O laser utilizado apresentava comprimento de onda na região do vermelho 

(λ = 660 nm), com uma potência de saída de 30 e de 90 mW. O FS escolhido foi o 

AM na concentração de 100 µM. Os resultados mostraram uma redução 

microbiana de até 6 log, com um aumento de redução conforme se aumentava a 

fluência; quando a fluência foi padronizada, e o tempo de irradiação foi variado 

(resultando, portanto, em taxas de fluência diferentes), e os autores mostraram a 
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importância do tempo de exposição à luz durante a PDT, ainda que a fluência seja 

mantida. 

Também em 2009, Souza et al compararam a eficiência da PDT em C. 

albicans ATCC 18804 utilizando três FS distintos: o AM, o AT e o verde de 

malaquita (VM)57. O laser utilizado para a PDT tinha um comprimento de onda de 

λ = 660 nm, potência de saída de 35 mW e fluências variando entre 15,8 J/cm2 

(energia = 6 J; tempo = 171 s), 26,3 J/cm2 (energia = 10 J; tempo = 285 s) e 

39,5 J/cm2 (energia = 15 J; tempo = 428 s). As concentrações dos FS foram de 

0,1 mg/mL (no caso do AM, seria o equivalente a 3,1 mM) com o tempo de pré-

irradiação (PIT, do inglês pré iradiation time) de 5 min realizado no orbital shaker. 

Os autores não encontraram diferenças estatísticas entre os FS estudados. Além 

disso, fluências maiores aumentaram a redução microbiana, sendo a maior 

redução constatada com o AT, utilizando uma densidade de energia de 

39,5 J/cm2. Os autores concluíram que a PDT realizada com os FS testados, 

irradiados com um laser de baixa potência, tem efeito fungicida satisfatório. 

Um dos mecanismos pelo qual a PDT promoveria a morte microbiana, 

no caso da C. albicans, seria o aumento na permeabilidade da membrana, como 

observado por Giroldo e colaboradores58. Os autores realizaram a PDT em 

suspensão de células com 1,5x107 células em um volume de 200 µL, e AM em 

concentrações entre 0,01 % e 0,5 % (312,5 µM e 15,6 mM respectivamente). A 

irradiação foi realizada por um laser (Theralaser, DMC, São Carlos, Brasil 

λ = 684 nm), com potência de saída de 35 mW e com taxa de fluência de 

125 mW/cm2, obtidas após 3 min de exposição. Após irradiação, as amostras 

fotossensibilizadas foram diluídas e plaqueadas para a contagem de UFC/mL e 

para o teste de captação de SYTOX green. Este fluoróforo (emissão em 
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λ = 530 nm) tem a propriedade de corar ácidos nucléicos, porém, quando íntegra, 

a membrana celular não permite sua passagem para o interior da célula. Os 

autores relataram uma inibição microbiana de aproximadamente 50 %, em 

concentrações abaixo de 1,56 mM, sendo que, acima desta concentração, a 

inibição foi progressivamente diminuindo. Ainda na concentração de 1,56 mM, o 

sinal de fluorescência do SYTOX green esteve maior do que nos outros grupos, 

exceto em relação ao grupo com 3,1 mM, que apresentou alta captação do 

fluoróforo, apesar de menor inibição de crescimento. Os autores concluíram que 

este dano causado pela PDT no grupo AM 3,1 mM promoveu uma maior 

permeabilidade celular, mas este dano foi reversível para as células. 

Existem na literatura alguns trabalhos reportando a utilização da PDT 

em biofilmes bacterianos59; 60; 61 ou biofilmes de placa bacteriana bucal62; 63; 64; 65. 

Em biofilme de C. albicans, Chabrier-Roselló et al. analisaram a PDT com o FS 

Photofrin® (porfímero sódico - PF)33. Neste estudo, os autores relataram que o 

biofilme de C. albicans é sensível à fototoxicidade mediada pelo PF, sendo dose-

dependente. A atividade metabólica do biofilme após a PDT foi significativamente 

menor do que a do biofilme tratado com anfotericina B, pelo mesmo período de 

tempo. Os autores sugeriram que os mecanismos de defesa do biofilme usados 

para subverter substâncias oxidativas antimicrobianas ou terapias antimicrobianas 

aparentemente não são eficazes durante a PDT com PF. Outros autores 

associaram o uso de AM em uma concentração de 6,25 mM e nanopartículas de 

ouro, que quando irradiadas em λ = 660 nm possuem um pico de emissão em 

λ = 665 nm, podendo excitar o AM66. O biofilme de C. albicans (ATCC 90028) foi 

crescido por 24 h e as amostras foram submetidas ao teste XTT. Os autores 

observaram maior redução da atividade metabólica nas amostras irradiadas com 
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AM associado às nanopartículas de ouro, quando comparadas com biofilmes que 

receberam somente irradiação com AM, nas mesmas concentrações (ainda que 

irradiadas com a mesma fluência). 

 

3.3. Transportadores de hexose. 
 

Glicose, uma importante fonte de carbono para a maioria das células, 

foi identificada inicialmente por Andreas Marggraf em 1747. Os seres vivos, de 

bactérias a humanos, desenvolveram sensores e mecanismos de sinalização 

dedicados a detectar, captar e utilizar este açúcar67; 68; 69; 70; 71. Os estudos com 

glicose realizados em fungos foram iniciados com a Saccaromyces cerevisiae, 

que possui enorme afinidade por glicose, produzindo etanol e CO2 como produtos 

finais de seu metabolismo. C. albicans começou então a ser estudada devido ao 

seu enorme impacto na saúde humana, tendo seu mapeamento genético e 

bioquímico analisado72; 73; 74; 75. A glicose possui uma influência morfogênica em 

C. albicans na transição levedura-hifa, podendo otimizar sua virulência no 

hospedeiro76; 77. Os sensores de glicose fúngicos atuam através de três vias, 

sendo que nenhuma delas age independentemente: a SRR (do inglês sugar 

receptor-repressor), a via repressora de glicose e a via adenilato ciclase. Cada 

uma delas utiliza uma cascata de transdução de sinalizações, mas com uma 

interligação regulatória entre elas, gerando uma única rede de resposta à 

glicose67. 

A via SRR utiliza os transportadores de hexose, compostos de 12 

proteínas transmembrana, que formam poros seletivos para substratos na 

membrana plasmática, facilitando a captação destes substratos (entre eles a 

glicose) em células eucariontes78. Os transportadores são proteínas de uma 
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grande família denominada “major facilitator superfamily”, que transportam solutos 

por difusão facilitada38. Em fungos, alguns transportadores de hexose estão 

associados aos sensores de glicose. Estes sensores foram estudados na S. 

cerevisiae e os sensores que monitoram o ambiente são os Snf3 (alta afinidade e 

na C. albicans é o Hgt4) e o Rgt2 (baixa afinidade). Estes possuem um domínio 

muito semelhante ao domínio que se liga ao açúcar (sugar binding domains) dos 

transportadores de hexose, sendo crítico para a resposta celular à glicose. Estes 

sensores são incapazes de transportar a glicose, mas geram sinais intracelulares 

que induzem a expressão de genes apropriados dos transportadores de hexose 

(Hxt). Cada sensor possui um terminal-C (uma cauda citoplasmática ausente nos 

transportadores) que amplifica a transdução de sinal de glicose para o repressor 

Rgt1, que é o maior responsável na regulação dos genes Hxt79. Estas caudas são 

parte de um complexo de proteínas que inclui a caseína-quinase fúngica (Yck1, 

que são codificada pela YCK1 ou YCK2 das S. cerevisiae) e dois co-repressores, 

Std1 e Mth1. A C. albicans possui dois genes homólogos da YCK2 da S. 

cerevisiae, a YCK2 e YCK3, que são codificadas pela Yck1 da Candida, mas 

somente a YCK2 possui o terminal-C necessário para a sensibilidade de glicose 

na membrana plasmática80. 

Na presença de glicose, o Yck1 catalisa a fosforilação do Std1 e do 

Mth1, causando sua degradação. A depleção destes dois co-repressores permite 

a fosforilação do Rgt1 (que é um repressor), tornando este incapaz de se ligar ao 

DNA, e seu papel repressor dos genes é bloqueado81. Os sensores de glicose 

Snf3 e o Rgt2 e o complexo Std1/Mth1 repressor de Rgt1 são específicos para os 

fungos, bem como certos receptores que são sensíveis aos nutrientes (açúcares e 

aminoácidos), a Gpr1 e Gpa2 (G-protein-coupled receptors and Gαprotein) 
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presentes na superfície da célula fúngica82. Estas proteínas, responsáveis pela via 

adenilato ciclase, iniciam esta via quando o Gpr1 se liga na glicose com uma 

concentração de 20 mM e na sucrose dissacáride (glucose-frutose) em uma 

concentração menor (0,5 mM). A sucrose é hidrolisada no espaço periplasmático 

do fungo (entre a membrana plasmática e a parede celular), podendo ativar tanto 

o Gpr1 e o receptor SRR (Hgt4), sendo que na estimulação do Gpr1, este se torna 

GTP-bound (forma ativa) do Gpa2, pela liberação do GDP, podendo ser 

antagonizado pela Asc183. O Gpa2-GTP ativa a adenilato ciclase, que catalisa a 

produção do AMP cíclico do ATP84. O esgotamento de ATP por esta via pode 

contribuir na flutuação de índices de AMP/ATP pela exposição de glicose, 

influenciando a via repressora de glicose através das mudanças na carga 

energética celular67. Os aumentos dos índices de AMP cíclico influenciam na 

transição morfológica da célula de levedura-hifa85 podendo inclusive aumentar a 

produção de adesinas86 e a secreção de aspartil-proteases pelas hifas87, que são 

fatores que possibilitam a colonização e virulência. 

Com a via SRR ativada, os transportadores de hexose “major facilitator 

superfamily” (MFS) podem, além de captar a glicose, aumentar a captação de 

solutos por difusão facilitada, como o fotossensibilizador AM. Estes 

transportadores, quando silenciados com o INF271, não permitem a entrada do AM 

nas leveduras de C. albicans, reduzindo sua atividade fotodinâmica e 

consequentemente uma menor fototoxicidade29; 88.  

Alguns autores, no entanto, relatam uma maior resistência de Candida 

spp aos agentes antifúngicos quando em contato prévio com glicose (maior 

resistência ao voriconazol e anfotericina B)89. A glicose possui uma enorme 

afinidade com o voriconazol, formando uma ponte de hidrogênio que reduz a 
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atividade quimioterápica destas moléculas. O voriconazol possui três sítios 

possíveis de pontes de hidrogênio, enquanto que a anfotericina B, duas. Em 

casos de diabéticos, os autores sugerem um estudo da glicemia antes de 

escolher qual antifúngico de eleição. A glicose pode, inclusive, aumentar a 

resistência do patógeno C. albicans SC 5314 a stress oxidativo, osmótico, 

miconazol e ROS intracelular90. Em leveduras ainda na fase exponencial, as 

células foram expostas por uma hora em glicose 1 % (56 mM), sendo submetidas 

ao tratamento por várias doses de peróxido de hidrogênio no período de uma 

hora. Sua resistência em concentrações acima de 10 mM de peróxido de 

hidrogênio aumentou significativamente. A resistência destas células a 

concentrações crescentes de ROS intracelular foi maior também nos grupos em 

contato com a glicose. O mecanismo de resistência estava associado a oxidases 

codificadas no AOX1a e AOX1b, que alguns autores relacionam com a proteção 

das células após a respiração mitocondrial, que aumenta os níveis intracelulares 

de ROS91.  

A via de captação da glicose pelos MFS pode ser uma porta de entrada 

para o AM, podendo aumentar o efeito fungicida causado pela PDT. Entretanto, o 

aumento dos mecanismos antioxidantes provocado pela glicose podem dificultar 

os danos promovidos por esta terapia. Este estudo possui o objetivo de avaliar a 

susceptibilidade do microrganismo à terapia utilizando azul de metileno, quando 

sensibilizados com a glicose previamente. 
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4. Materiais e métodos 

Dividimos nosso estudo em três etapas para uma melhor apresentação 

do trabalho. Primeiramente, estabelecemos uma metodologia para obtenção de 

amostras de biofilmes maduros de C. albicans em quantidade e qualidade 

padronizadas. Foram testadas duas cepas (ATCC 90028 e 10231), substratos 

compostos por polímeros distintos (silicone e hidrogel) e, dois meios de cultura 

para o crescimento das células fúngicas (Sabouraud dextrose e YNB modificado).  

Com as amostras padronizadas, prosseguimos com o teste de 

captação do FS pelos biofilmes, pré-tratados ou não com glicose, avaliando a 

melhor concentração, tempo de contato para difusão e distribuição do AM no 

biofilme. 

Na etapa III, realizamos previamente um teste de sensibilidade à PDT 

de C. albicans ATCC 10231 em forma de levedura associada ou não à glicose. 

Então de posse dos melhores parâmetros obtidos na etapa II, estudamos para 

qual comprimento de onda e tempos de irradiação obteríamos um resultado eficaz 

na redução microbiana. De fato, em baixas concentrações, o AM possui uma 

banda de absorção com pico em aproximadamente λ = 664 nm, enquanto que em 

concentrações mais elevadas, a dimerização deste fenotiazínico leva o seu pico 

máximo de absorção, para em torno de λ = 615 nm92. 
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5. Procedimento Experimental 

5.1. Etapa I – Formação de biofilme 
 

Os fungos Candida albicans cepas ATCC 10231 e ATCC 90028 foram 

obtidos dos estoques mantidos em glicerol 10% (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA) e caldo Sabouraud do Laboratório de Terapia Óptica (LATO) do Centro de 

Lasers e Aplicações. A ATCC 90028 foi historicamente um isolado de sangue, 

sensível ao fluconazol. Já a ATCC 10231 foi isolada de um paciente com 

broncomicose, conforme informações da ATCC (American Type Culture 

Collection)†.  

Células de C. albicans foram crescidas no meio Sabouraud dextrose 

agar por 24 h a 37 °C em estufa microbiológica (Olidef CZ, ECB linea, Ribeirão 

Preto – SP.). A seguir, uma colônia foi colhida do agar com alça descartável e 

suspendida em meio de cultura yeast nitrogen base enriquecida com dextrose 

(YNB modificado) e Sabouraud dextrose broth em um tubo falcon de 50 mL 

contendo 10 mL de meio YNB modificado (1/5 de seu volume, para favorecer o 

desenvolvimento de adesinas10), e posteriormente incubada por 24 h a 37 °C. As 

suspensões foram lavadas 2 vezes com PBS (Phosphate Buffer Saline- solução 

salina tamponada) sendo submetidas à centrifugação (1.200 g por 10 min) e 

ressuspendidas em PBS. Após este procedimento, o líquido foi removido, 

mantendo o pellet de células depositado no fundo do tubo falcon.  

Em um tubo de ensaio contendo 4 mL de PBS, adicionamos as células 

lavadas para serem contadas no espectrofotômetro (Biospectro SP-220 Curitiba, 

                                            
† www.atcc.org/products/all/90028.aspx 
www.atcc.org/products/all/10231.aspx 
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PR, Brasil com o software Winspec 2.3.1, Princetown Instruments, New Jersey, 

EUA). O nível de transmitância na suspensão de PBS foi ajustado em 17% ± 3% 

para o comprimento de onda λ = 530 nm, que corresponde à concentração de 

2,3x106 unidades formadoras de colônia por mililitro (UFC/mL).  

Os substratos utilizados, discos de silicone elastomérico (cateteres) e 

discos de hidrogel formado por 42% de polimetil-metacrilato e 58% àgua 

(oriundos de lentes de contato), foram previamente autoclavados e mantidos em 

contato com soro fetal bovino (SFB) por 24 h. Após este período, removemos o 

SFB, lavamos os poços com PBS (em testes de desenvolvimento de biofilmes em 

poços de placas de 96 poços), removemos o PBS e adicionamos o inóculo 

contendo C. albicans na concentração de 2,3x106 UFC/mL. A figura 3 mostra o 

cronograma do procedimento experimental para crescimento do biofilme. 
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Figura 3. Cronograma de crescimento do biofilme 

 

5.1.1. Meios de cultura: Caldo Sabouraud e YNB modi ficado. 
 

Inicialmente testamos dois tipos de caldo para o desenvolvimento do 

biofilme: o caldo Sabouraud e o YNB modificado. A fonte de carbono de ambos é 

a dextrose (também denominado glicose ou glucose). O caldo Sabouraud possui 

uma alta concentração de dextrose e um pH ácido. O meio de cultura YNB 

modificado contém todos os nutrientes necessários para o crescimento de 

leveduras, exceto aminoácidos. O aumento de pH durante o crescimento das 

células favorece o dimorfismo celular na transição levedura-hifa. Uma 

alcalinização extracelular está relacionada à redução da fonte de carbono, 

Crescimento no ágar 

24h 37°C 

Crescimento no caldo Substratos  no soro fetal bovino 

24h no Orbital Shaker a 37°C  

Lavagem no PBS Lavagem de células e quantificação 

2,3 x106 blastóporos incubados por 90 

Discos removidos e reposicionados 
em novas placas com caldo 

48h no Orbital Shaker a 37°C  

Dia 1 

Dia 2 

Dia 3 

Biofilme formado Dia 5 
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ocorrendo em meios pobres em glicose, e o fungo necessita de aminoácidos 

exógenos – condições semelhantes ao interior de células fagocitárias. Os fungos 

utilizam os aminoácidos como fonte de carbono e liberam amônia, elevando o pH 

e induzindo a formação de hifas93. Testamos ambos para verificar qual meio 

oferecia melhor condição para a formação do biofilme. 

Outro fator estudado na metodologia foi o crescimento das leveduras 

antes de serem incluídas nos substratos tratados. A influência da quantidade de 

meio de cultura no interior dos tubos falcon com somente 1/5 da sua capacidade 

total permite uma atmosfera com uma tensão de CO2 aumentada10. Esta molécula 

pode agir como um sinalizador, promovendo a mudança de forma de levedura-

hifa, essencial para a sua patogenicidade, melhorando a colonização inicial 

através das suas adesinas49. 

 

5.1.2. Substratos, cepas ATCC 90028 e ATCC 10231: 
 

Os substratos utilizados para o crescimento do biofilme foram: discos 

de hidrogel (acuvue 2® - 42% polímero e 58% água) oriundos de lentes de 

contato gelatinosas10; 94, e discos de silicone elastoméricos oriundos de 

cateteres12; 95. 

Os substratos de lentes de contato foram cortados com um punch com 

4 mm de diâmetro (obtendo aproximadamente 10 amostras de substrato por 

lente). Os discos de silicone elastoméricos (SE) oriundos de cateteres foram 

confeccionados com 6 mm de diâmetro. Para a conformação em discos, os 

cateteres (originalmente em formato de tubo) foram planificados entre duas placas 

de vidro e aquecidos em autoclave. As tiras de silicone formadas foram então 

cortadas em discos. A utilização deste material se deve à semelhança 
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apresentada aos materiais usados em cateteres e a habilidade destes em crescer 

biofilme, segundo Hawser e Douglas12; 96. Posteriormente, os discos obtidos (tanto 

de hidrogel, como de SE) foram esterilizados em autoclave com água destilada.  

5.1.3. Avaliação do biofilme formado nos substratos : 
 

Inicialmente, avaliamos por microscopia óptica e por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) a qualidade dos biofilmes formados nos substratos, 

onde pudéssemos observar a presença de estruturas morfológicas presentes no 

biofilme, como water-channels e hifas. Para análise MEV ambiental (TM 3000 

tabletop microscope,  Hitashi, Krefeld, Germany), as amostras não necessitaram 

de processamento. 

A medida da espessura do biofilme foi realizada através da tomografia 

por coerência óptica (OCT) no Centro de Lasers e Aplicações – IPEN 

(OCP930SR, Thorlabs, EUA). As imagens obtidas pela OCT foram analisadas 

através do software ImageJ v 1.47v (Wayne Rasband, National Institutes of 

Health, USA). Em cada amostra, selecionamos 3 regiões distintas de biofilme do 

disco para medir sua espessura média. 

Para a quantificação de biofilme formado foram utilizados a contagem 

de UFC/mL e o ensaio de XTT. 

 

5.1.3.1. Contagem de UFC/mL:  
 

Após o crescimento dos biofilmes, cada amostra foi introduzida 

individualmente em tubos tipo eppendorf contendo 1 mL de PBS. Os tubos foram 

identificados e submetidos a uma cuba ultrassônica de 40 kHz por 10 min e 

posterior agitação em vórtex , durante 60 s11; 13; 97. 
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Após a homogeneização das amostras, retiramos alíquotas de 20 µL 

de cada tubo e submetemos à diluição seriada em placas de 96 wells conforme 

metodologia de Jett e colaboradores98
. Alíquotas de 10 µL foram removidas de 

cada diluição e escorridas em triplicata em meio de cultura Agar de dextrose 

Sabouraud. Subsequentemente, elas foram incubadas a 37 °C por 16 h para a 

contagem de UFC. 

5.1.3.2. Ensaio XTT:  
 

O teste de redução de 2,3-bis (2-metoxi-4-nitro-5-sulfopenil)-5-

[(fenilamino) carbonil]-2H-hidroxide tetrazolium (XTT Sigma-Aldrich, cat. no. 

X4251) com menadione (Sigma-Aldrich, cat. no. M5625) para quantificação de 

biofilme avalia a atividade metabólica celular baseada na conversão do corante 

XTT pela desidrogenase mitocondrial em um formazan solúvel em água, cuja 

densidade óptica pode ser medida através de um espectrofotômetro10; 99. Em um 

tubo falcon, adicionamos 8 mL de PBS, 100 µL de XTT (1 mg/mL) e 8 µL de 

menadione (1 mM)10. Nas amostras do biofilme (crescidas nos substratos de 

hidrogel ou SE) e previamente lavadas cuidadosamente com PBS, para a 

remoção de células não aderidas e remoção do excesso do meio de cultura, 

adicionamos 200 µL de XTT em poços estéreis de placas de 96 wells com as 

amostras de biofilme posicionadas e incubamos por 5 h. Após este período, 

removemos os 200 µL e colocamos as amostras individualmente em eppendorfs. 

Centrifugamos em uma centrífuga de eppendorfs a 2.000 g por 5 min, coletamos 

alíquotas de 100 µL do sobrenadante que foram colocadas em novas placas de 

96 wells e a densidade óptica das soluções foi lida a λ=492 nm para detectar a 

quantidade de formazan formado10; 99. Para determinarmos sua equivalência em 

leveduras, adicionamos, em placas de 96 poços, 100 µL de um inóculo de 
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levedura em suspensão com 17,1 % de transmitância (em λ= 530 nm, o 

equivalente a uma concentração de 2,3 x 106 UFC/mL, realizada anteriormente), e 

prosseguimos com as diluições seriadas 1/10 com 6 repetições (n=6). 

Adicionamos 100 µL de uma solução de XTT 2x concentrado no poço e 

incubamos por 5 h. Após este período, cada alíquota foi transferida para um tubo 

eppendorf, sendo que removemos 20 µL para outra placa de 96 poços, sendo 

diluído 1/10 por 5 x e semeados em triplicata para a contagem microbiológica 

desta concentração de células. Os tubos eppendorfs foram centrifugados durante 

3 min a 2.000 g e transferimos 100 µL do sobrenadante em placas de 96 wells de 

fundo chato para a leitura da absorbância de formazan. Com o resultado de 

UFC/mL, multiplicamos este valor por 0,1 para determinar a quantidade de UFC 

existentes em 100 µL do inóculo, sendo este valor dividido por 10 em 6 

repetições, para relacionarmos com as leituras do teste XTT nas suas respectivas 

diluições. 

5.1.4. Análise Estatística: 
 

Os índices de absorbância medidos pelo ensaio XTT e da espessura 

medida pelo OCT de todas as amostras foram submetidos à análise estatística 

pelo teste de variância one-way ANOVA. As médias dos grupos foram 

comparadas pelo teste de Tukey. Os resultados foram considerados significantes 

quando p<0,05 
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5.2.  Etapa II - Teste de captação de AM no biofilm e: 
 

Inicialmente, foi realizado um espectro de absorção do AM com e sem 

glicose, com o intuito de observar agregações ou alterações espectroscópicas da 

glicose com o AM. Para verificarmos se a glicose 50 µM poderia interferir com o 

pico de absorção do AM, obtivemos os espectros de uma solução de 50 µM de 

AM com e sem a glicose (fig 4) medidas no espectrofotômetro CARY 5000 UV-

Vis-NIR (Agilent Tecnologies, Santa Clara, CA, USA). Observa-se que a glicose 

não influencia a absorção do AM nos comprimentos de onda λ=660 nm (banda do 

monômero) e λ=615 nm (banda do dímero). De fato, não se observa diferenças na 

absorbância das duas amostras nos comprimentos de onda entre 350 nm até 750 

nm.  

 

Figura 4. Espectros de absorção em U.A. de 350 nm até 750 nm. Em A, o espectro de absorção 

da glicose 50 mM + AM 50 µM e em B somente AM 50 µM.  

 

Durante 48h, crescemos o biofilme em placas de 96 poços com 

tratamento de superfície para adesão celular e previamente condicionadas com 

SFB por 24 h, para obtenção do biofilme de C. albicans. Após sua formação, 

removemos o meio de cultura com o auxílio de uma micropipeta, lavamos com 

PBS e incubamos com o AM. A cada um dos poços, adicionamos 200 µL de uma 
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solução digestora composta de 0,1 M de NaOH e dodecil sulfato de sódio a 1 %, 

durante 24 h para depois medirmos a quantidade de AM captada pelo biofilme100. 

As placas foram posicionadas ao espectrofotômetro (Spectramax M4, Molecular 

Devices Sunnyvale, CA – USA), para cálculo da porcentagem de AM que 

penetrou no biofilme através da medida da intensidade de fluorescência no 

volume do líquido digerido, excitando em λ= 532 nm e lendo na emissão de 

λ= 690 nm. Em outra placa de 96 poços, fizemos uma tabela de valores de 

referência para a obtenção de uma curva de calibração, com o AM diluído nas 

soluções digestoras com concentrações de 100 µM, 50 µM, 25 µM, 12,5 µM, 

6,25 µM, 3,13 µM e 1,56 µM em volume de 100 µL com oito repetições em cada, 

para obtenção da média e desvio padrão das intensidades de fluorescência. Com 

esses valores de referência, calculamos a quantidade de moléculas captadas pelo 

biofilme. 

Com os biofilmes padronizados formados nos substratos escolhidos 

(discos de hidrogel), prosseguimos com a inclusão dos biofilmes em diferentes 

concentrações de AM por diferentes tempos de contato, para identificarmos qual a 

concentração que seria utilizada para estudo do efeito fotodinâmico. Uma curva 

com 3 tempos de contato (5 min, 10 min e 30 min) foi obtida em 3 concentrações 

distintas (100 µM, 500 µM e 1 mM). Após a determinação do melhor tempo de 

contato, fixamos o tempo e incluímos os biofilmes em 5 concentrações diferentes: 

50 µM, 100 µM, 250 µM, 500 µM e 1 mM. 

A glicose foi outra variável incluída no teste de captação do 

fotossensibilizador pelos biofilmes. A adição de glicose no biofilme pode 

provavelmente ativar os transportadores de hexose através dos sensores de 

membrana HGT37; 38, permitindo a entrada de glicose no interior das células do 



 51 

biofilme. Esta captação pode ser a via de entrada do AM no interior da célula 

como possível explicação para uma ação fotodinâmica otimizada. As células 

persistentes do biofilme em contato com a glicose também podem ativar esses 

transportadores de hexose41, podendo promover a sensibilização destas com o 

AM. Utilizamos uma concentração de D(+) glucose (Sigma-Aldrich Corp., St 

Louis., MO, USA) semelhante à concentração do meio de cultura YNB modificado 

(50 mM), com um tempo de contato de 90 min (semelhante ao tempo de adesão 

celular primária das leveduras nos substratos para a formação de biofilme)10. Os 

biofilmes formados foram divididos em 2 grupos (n=6): glicose 90 min + 30 min 

AM e outro grupo sem glicose (PBS + 30 min AM). Incluímos as amostras nas 

soluções digestoras (após lavarmos uma vez com PBS) e levamos ao 

espectrofotômetro após 24 h para medirmos sua absorbância. 

A quantidade de AM incorporada no biofilme foi analisada através da 

microscopia de fluorescência confocal (Leica TCS-SP8 – Leica Microsystems– 

Wetzlar – Germany). Utilizamos o software LAS AF (Leica Microsystems– Wetzlar 

– Germany) para analisar as imagens obtidas, quantificando a fluorescência do 

AM em função da profundidade nas amostras de biofilme com e sem a adição 

prévia de glicose por 90 min. Realizamos as imagens em três canais do 

microscópio confocal: canal 1 (azul) emissão 405 nm e filtro 461 nm (±1 nm), 

canal 2 (vermelho) emissão 405 nm e filtro 605 nm (±1 nm) e canal 3 (verde) 

emissão 532 nm e filtro 690-long pass. No canal 1 temos a fluorescência medida 

do fluoróforo de núcleo Hoechst 33342 (Invitrogen- Molecular Probes), no canal 2 

a fluorescência do ponto quântico QD CdTe conjugado com Con-A e no canal 3 

temos a captação da fluorescência do AM. O QD conjugado com a 
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concanavalina-A foi utilizado para marcar a membrana celular fúngica e a matriz 

extracelular polimérica dos biofilmes. 

O teste de captação do AM em tempos de 10 min, 20 min e 30 min com 

e sem a adição prévia da glicose foi realizada nas células em suspensão, para 

ilustrar a farmacocinética do AM em função do tempo. Para isso, crescemos a 

cepa ATCC 10231 em um tubo falcon de 15 mL contendo 10 mL de caldo 

Sabouraud e incubamos a 37°C por 24 h. Após este pe ríodo, centrifugamos e 

lavamos as células 2 vezes e ressuspendemos estas células em um tubo de 

ensaio até uma transmitância de 17,1 % em um λ= 530 nm. Este inóculo foi 

incluído em tubos eppendorfs com um volume de 1 mL em cada, sendo 

submetidos à centrifugação para a formação de um pellet e removemos o 

sobrenadante. No grupo com o AM, incluímos 50 µL de AM e esperamos os 

tempos de 10, 20 e 30 min para depois levarmos no microscópio. No grupo com 

glicose, adicionamos 50 µL de glicose 50 mM por 90 min e após este período 

variamos os tempos de AM por 10, 20 e 30 min, sendo adicionado 50 µL de AM 1 

mM, resultando em uma concentração final de AM = 500 µM. 

5.2.1. Análise Estatística: 
 

Os índices de absorbância medidos pelo teste de captação de FS de 

todas as amostras foram submetidos à análise estatística pelo teste de variância 

one-way ANOVA. As médias dos grupos foram comparadas pelo teste de Tukey. 

Os resultados foram considerados significantes quando p<0,05 

5.3. Etapa III – Teste da influência do tempo de ir radiação na PDT. 
 

Nesta etapa, verificamos a ação da PDT em função do tempo de 

irradiação, sendo utilizados dois LED (Light-Emitting Diode- diodo emissor de luz) 
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com dois diferentes comprimentos de onda nos experimentos realizados com o 

biofilme (λ= 645 nm ± 10 nm e λ= 660 nm ± 10 nm). No estudo em suspensão de 

leveduras utilizamos somente o LED com λ= 660 nm ± 10 nm, pois a 

concentração final utilizada de AM foi de 50 µM, e o comprimento de onda 660 nm 

possui maior ressonância com o monômero do AM (figura 5).  

 

Figura 5. Espectro de absorção do AM em unidades arbitrárias. Note a banda de absorção do 

dímero (pico λ= 610 nm) e do monômero (pico λ= 664 nm) e a banda de emissão dos dois LEDs 

utilizados neste trabalho. 

 

5.3.1. Teste da sensibilidade de leveduras em suspe nsão com e sem a 
adição de glicose: 

Em uma placa de petri com ágar Sabouraud semeamos Candida 

albicans ATCC 10231 e incubamos por 37°C durante 24 h. Após  este período, 

selecionamos uma colônia para incluirmos em um tubo falcon de 15 mL contendo 

10 mL de caldo Sabouraud, sendo posteriormente incubado por 24 h a 37°C. Es te 

procedimento permite um crescimento deste fungo em formato de levedura, não 

induzindo um dimorfismo celular. 
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Com as células crescidas por 24 h, lavamos 2x em PBS e preparamos 

o inóculo através do espectrofotômetro ajustando em λ= 530 nm, resultando em 

uma transmitância do inóculo diluído em PBS em um tubo de ensaio de 17,1 %, o 

que significa uma concentração de aproximadamente 2,3 x 106 UFC/ mL. 

Em placas de 96 poços com fundo chato, adicionamos 180 µL de 

inóculo em cada grupo. Separamos em 18 grupos: controle (C), grupo irradiado 

por 18 min (LED), grupo em contato com a glicose por 90 min (G), grupo com 

glicose e posteriormente irradiados por 18 min (GL), grupo com glicose e depois 

em contato com AM por 30 min (GAM0’), grupo somente AM por 30 min (0’), 

grupo somente AM e irradiados por 3 min (3’), grupo com AM e irradiados por 6 

min (6’), grupo com AM e irradiados por 9 min (9’), grupo com AM e irradiados por 

12 min (12’), grupo com AM e irradiados por 15 min (15’), grupo com AM e 

irradiados por 18 min (18’), grupo com glicose e AM e irradiação por 3 min (G3’), 

grupo com glicose e AM e irradiação por 6 min (G6’), grupo com glicose e AM e 

irradiação por 9 min (G9’), grupo com glicose e AM e irradiação por 12 min (G12’), 

grupo com glicose e AM e irradiação por 15 min (G15’), grupo com glicose e AM e 

irradiação por 18 min (G18’) (tabela 1). Nos grupos C e LED adicionamos 20 µL 

de PBS, nos grupos G e GL adicionamos 10 µL de PBS e 10 µL de glicose 1 M, 

nos grupos 0’, 3’, 6’, 9’, 12’, 15’ e 18’ adicionamos 10 µL de PBS e 10 µL de AM 1 

mM, e, por fim nos grupos GAM0’, G3’, G6’, G9’, G12’, G15’, e G18’ foi adicionado 

10 µL glicose 1 M e 10 µL AM 1 mM. 
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Tabela 1: Legendas dos grupos estudados 

 

 GRUPOS LEGENDA GRUPOS LEGENDA 

 Controle C PDT 12’ 12’ 

 Irradiado LED PDT 15’ 15’ 

 Glicose 90’ G PDT 18’ 18’ 

 Glicose + LED GL PDT Glicose 3’ G3’ 

 Glicose + AM GAM0’ PDT Glicose 6’ G6’ 

 AM 30’ 0’ PDT Glicose 9’ G9’ 

 PDT 3’ 3’ PDT Glicose 12’ G12’ 

 PDT 6’ 6’ PDT Glicose 15’ G15’ 

 PDT 9’ 9’ PDT Glicose 18’ G18’ 

 

Os parâmetros utilizados para a irradiação foram: LED λ= 660 nm, 

potência= 75 mW, irradiância= 268 mW/cm2, altura do líquido no poço: 7 mm. 3 

min= 48 J/cm2, 6 min= 96 J/cm2, 9 min= 145 J/cm2, 12 min= 193 J/cm2, 15 min= 

241 J/cm2, 18 min= 289 J/cm2. O LED utilizado para este estudo foi o de λ= 660 

nm, pois a concentração de AM final que nós utilizamos foi 50 µM, havendo 

predominantemente o monômero de AM (pico de absorção em PBS λ = 664 nm 

Fig 5). 

 

5.3.2. Análise da sensibilidade do biofilme à PDT d eterminando o 
tempo de irradiação: 
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As amostras com os biofilmes formados no substrato escolhido foram 

submetidas à PDT para quantificar a redução microbiana nos parâmetros 

escolhidos. Estas foram incubadas com AM pelo PIT pré-determinado na 

concentração estudada previamente. As amostras foram posteriormente 

colocadas em placas de Petri estéreis e secas, sendo irradiadas por 0, 3 min, 6 

min, 9 min e 12 min. Incluímos também o grupo controle e um grupo somente 

irradiado. A irradiação foi realizada por dois LED com comprimentos de onda λ= 

645 nm ± 10 nm  (potência de 16 mW) e λ= 660 nm ± 10 nm (potência de 16 mW), 

com taxa de fluência de 127,3 mW/cm2 resultando em fluências de 23, 46, 69, 92, 

115 e 138 J/cm2, respectivamente em 3 min, 6 min, 9 min, 12 min, 15 min e 18 

min de irradiação. O diâmetro do feixe foi ajustado para irradiar toda a superfície 

do disco de diâmetro d=4 mm, em uma área de aproximadamente 0,126 cm2, 

conforme ilustrado na fig 6. Cada grupo teve 9 amostras (n=9). 

 

Figura 6. Amostras de discos de hidrogel com o biofilme formado sendo irradiado após a 

fotossensibilização com o AM com 500 µM por 30 min. Em A: início da irradiação e em B: 

amostras após 15 min de irradiação. 

 

Após a terapia, as amostras foram acondicionadas individualmente nos 

poços da placa de 96 wells para a realização do ensaio XTT. Os materiais 
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infectados utilizados no estudo foram embalados em embalagens próprias para 

autoclave e esterilizados antes de serem despejados no lixo de coleta hospitalar.  

 

5.3.3. Análise Estatística: 
 

Os índices de absorbância medidos pelo ensaio XTT e pelo teste de 

captação de FS de todas as amostras foram submetidos à análise estatística pelo 

teste de variância one-way ANOVA. As médias dos grupos foram comparadas 

pelo teste de Tukey. Os resultados foram considerados significantes quando 

p<0,05. 
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6. Resultados 

6.1. Etapa I – Formação de biofilme: 
 
 

A cepa ATCC 90028 não formou um biofilme de forma padronizada nas 

condições testadas sobre o cateter e o hidrogel. Por outro lado, a ATCC 10231 se 

organizou em um biofilme denso, padronizado. Entre os substratos testados, o 

hidrogel obteve um melhor resultado comparado aos discos de cateteres. Nas 

placas de poliestireno, o biofilme da ATCC 10231 apresentou maiores 

quantidades de hifas do que a ATCC 90028, mas ambas formaram biofilmes nos 

poços. 

O meio de cultura influenciou bastante na formação de biofilmes ricos 

em hifas. O YNB modificado propiciou um biofilme maduro, rico em hifas, ao 

contrário do caldo Sabouraud que em muitas amostras não formou biofilme (fig 7 

e 8).  

 

          

 

Figura 7. Fotomicrografias de biofilme não formado de C. albicans ATCC 90028, em lentes de 

contato gelatinosa em 72 h (A) e 96 h (B) com o caldo Sabouraud. 

 

A B 
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Figura 8. .Elétron-micrografias das amostras de biofilme de C. albicans ATCC 90028 crescido em 

lentes de contato (hidrogel). Em A, B e C observa-se biofilme não formado sobre as amostras, 

sendo crescidas em caldo Sabouraud após 72 h. Em D observamos a ausência de células 

aderidas, realizadas na fase de adesão celular, para a formação de biofilme.  

 

A MEV realizada em amostras com o biofilme crescido no caldo YNB 

modificado apresentou uma maior quantidade de hifas (fig 9). Na fig 10 é possível 

visualizar uma amostra com o biofilme formado macroscopicamente, com maior 

opacidade. 
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Figura 9. Elétron-micrografias das amostras de biofilme de C. albicans ATCC 10231 crescido em 

lentes de contato (hidrogel). Em A, imagem 3D do biofilme. Note a maior quantidade e riqueza de 

biofilme formado com a metodologia utilizada, comparada à metodologia da ATCC 90028 e com 

YNB modificado 1/5 de meio crescido no frasco. Em B o biofilme em maior aumento. Setas 

amarelas indicam as hifas, e as laranjas indicam os canais de água. 

 

Figura 10. Discos de hidrogel sobre uma placa de petri. Em A: disco sem biofilme (translúcido) e 

em B: disco com biofilme formado (com maior opacidade). 

Com a OCT, medimos a espessura e analisamos a distribuição do 

biofilme na lente de contato. Este substrato se mostrou mais eficiente do que os 

discos de cateteres na identificação do biofilme formado (fig 11). A espessura do 

biofilme foi medida resultando em um valor médio de 56 ± 10 µm de espessura (3 

medidas em cada amostra com n=4). 
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Figura 11.  Imagem por OCT do biofilme de C. albicans ATCC 10231 crescido em lente de contato. 

Em A: determinação da espessura do biofilme. Note que a lente de contato (L) é transparente para 

esta técnica. Em B: distribuição do biofilme sobre o substrato (n=4). 

 

A OCT é uma técnica que gera a imagem de uma amostra pelo retro-

espalhamento da luz. Neste trabalho, a luz foi proveniente de um LED com 

emissão em λ=930 nm, potência de 2 mW e resolução lateral e longitudinal no ar 

de 6,2 µm. Nestas condições, o índice de refração utilizado foi o da água= 1,33 – 

condição esta em que as amostras de hidrogel ficaram transparentes à técnica, 

facilitando a separação do biofilme para análise.  

Para quantificação do biofilme, primeiramente tentamos a análise de 

UFC/mL após a homogeneização das amostras formadas nas lentes de contato. 

Contudo, o desvio padrão foi muito alto, provavelmente porque a desorganização 

do biofilme não foi eficiente e uniforme em todas as amostras. Possivelmente, 

quando deixamos as amostras na cuba ultrassônica e posteriormente agitamos no 

vórtex, algumas hifas podem ter sido quebradas desigualmente em cada biofilme. 

As placas de petri semeadas apresentaram valores não confiáveis (ex: na diluição 

10-2 contamos 3 colônias, e na diluição 10-3 contamos 5 colônias e na diluição 10-4 
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contamos 2 colônias). Prosseguimos, então, nosso estudo com o teste XTT para 

a quantificação do biofilme. Para o teste de leveduras, a contagem de UFC/mL é 

mais eficiente. 

6.2. Etapa II – Teste de captação de AM no biofilme : 

 
A curva de calibração realizada com o AM na solução digestora 

ausente em microrganismos (SDS 1% e NaOH 0,1 M com n=5 por grupo) foi feita 

medindo o pico de fluorescência em λ= 690 nm quando excitado em λ= 532 nm 

(figura 12).  

 

 

  

Figura 12. Intensidade de fluorescência (excitação em λ=532 nm e fluorescência em λ=690 nm) 

das amostras sem biofilme em diferentes concentrações de AM (n= 8). AM diluído em água na 

presença de SDS 1% e NaOH 0,1 M. 



 63 

 

Para a verificação do tempo de pré-irradiação (PIT) do 

fotossensibilizador, analisamos sua captação nos biofilmes em 3 tempos distintos: 

5 min, 10 min e 30 min. O biofilme foi formado nas placas de 96 poços em um 

volume de 200 µL e testamos as concentrações de 100 µM, 500 µM e 1 mM com 

n=6 por grupo (fig 13). 

 

Figura 13. Valores médios ± DP do valor da intensidade de fluorescência em diferentes 

concentrações de AM. *: p< 0,05. (n=6). Excitação λ= 532 nm e fluorescência λ= 690 nm. 

 

Foram observadas diferenças estatisticamente significantes na 

captação de AM quando a concentração foi 500 µM entre 5 min e 30 min (p= 

1,23682 x 10-4). Entretanto, nas outras concentrações testadas, a captação do FS 

em função do tempo (5 min, 10 min e 30 min) não apresentaram diferenças entre 

elas, mas o desvio padrão dos grupos de 5 min e 10 min na concentração de 1 
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mM foi demasiado grande. Com estes dados, escolhemos então o tempo do PIT 

em 30 min de contato, e outra curva de concentração com o tempo fixado em 30 

min foi realizada para determinar qual concentração de AM seria mais captada 

pelo biofilme. 

Com os biofilmes formados nas lentes de contato, fizemos então um 

teste de captação de AM em diversas concentrações: 50 µM, 100 µM, 250 µM, 

500 µM e 1 mM, com o tempo de contato de 30 min escolhido no experimento 

anterior. Os resultados estão na fig 14. 

 

Figura 14. Intensidade de fluorescência ± DP nas amostras de biofilme digeridas por NaOH + 

SDS, após o contato com AM em diferentes concentrações por 30 min. Letras diferentes indicam 

diferenças estatisticamente significantes (n=6). Excitação λ= 532 nm e fluorescência λ= 690 nm. 

 

Os grupos com 250 µM e com 500 µM apresentaram diferenças 

estatísticas entre eles (p<0,05). Os grupos com 1 mM e 500 µM não 
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apresentaram diferenças estatisticamente significantes. Com este dado, 

resolvemos utilizar a concentração de 500 µM para sensibilizar o biofilme. 

A glicose 50 mM em contato prévio de 90 min com o biofilme formado 

nas amostras de lentes de contato foram incluídas em 200 µL de AM 500 µM por 

30 min. O grupo controle recebeu PBS prévio a inclusão de AM 500 µM . 

Decorridos 30 min, todas as amostras foram lavadas com PBS para remover o 

excesso de AM e depois mantidas em 200 µL da solução digestora por 24 h. Após 

este período, misturamos todos os poços com o auxílio de pipetas, incluímos 

individualmente o sobrenadante em eppendorfs, centrifugamos por 3 min em uma 

velocidade de 2.000 G e removemos 100 µL do sobrenadante para a leitura do 

pico de absorção em λ= 660 nm (fig 15). 

 

Figura 15. Intensidade de absorbância ± DP do AM das amostras de biofilmes crescidos nas 

lentes de contato, com presença e ausência de contato prévio com glicose. Letras diferentes 

indicam diferença estatística significante. 

A 

B 
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Observa-se na fig. 15 a absorbância do grupo que contém a glicose é 

maior que a do grupo com AM sem glicose, indicando maior captação de AM pelo 

biofilme.  

A microscopia de fluorescência confocal foi realizada para 

mensurarmos a quantidade de AM incorporada pelas células no interior do 

biofilme. Os biofilmes maduros foram lavados levemente e deixados em contato 

com os fluoróforos Hoechst 33342 (Invitrogen- Molecular Probes) e QD CdTe-

MSA conjugado com concanavalina- A (Con A) por 30 min. (fig 16). 

O QD CdTe-MSA foram conjugados através de adsorção em uma 

razão de 1000:1 (QDs:Con A). A solução de QD foi ajustada em um pH= 8.0 e 

incubada com Con A por 2 h, em uma temperatura ambiente e baixa agitação. 

Para 3 mL de solução contendo QDs concentrados à 5 x 10-6 mol/ L, foi 

adicionado 280 µg/ mL de Con A na solução. Os QDs bioconjugados foram 

caracterizados opticamente por emissão de fluorescência quando excitados em 

λ= 405 nm (fig 16.). 
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Figura 16. Fotomicrografias de fluorescência confocal. Em azul, fluorescência do marcador 

Hoecsht; em vermelho, QD CdTe Con-a; em verde fluorescência do AM e por último a composição 

dos três quadros. Em A: biofilme sem a glicose e em contato com o AM 500 µM por 30 min. Em B: 

biofilme em contato com a glicose 50 mM por 90 min + AM 500 µM por 30 min. Barra de escala= 

10,0 µM. 

 

 O fluoróforo bis-benzimida Hoechst-stain 33342 possui uma 

afinidade pelo DNA das células e quando excitado em λ= 350 nm possui uma 

fluorescência no azul (pico de emissão λ= 461 nm). O QD CdTe conjugado com 

concanavalina A possui afinidade com a matriz extracelular polimérica e com a 

parede celular fúngica101. Quando excitado em λ= 405 nm, sua fluorescência tem 

pico em λ= 605 nm, não possuindo fluorescência em 690 nm (fig. 17). A captação 

da fluorescência do QD, portanto, não será captada no canal do filtro λ= 690 nm 

long-pass do AM. A figura 15 mostra o espectro de emissão do QD CdTe Con-A 

quando excitado em λ= 405 nm.  

 

 

Figura 17. Espectro de fluorescência do QD CdTe Con-A quando excitado em λ= 405 nm. 
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Realizamos o espectro de fluorescência de C. albicans quando 

excitadas em λ= 405 nm. Em uma concentração de 2,3 x 106 UFC/ mL, incluímos 

100 µL em uma placa de 96 poços e utilizamos o espectrofotômetro (Spectramax 

M4, Molecular Devices Sunnyvale, CA – USA). A quitina, presente na parede 

celular fúngica, possui uma fluorescência no azul. Entretanto, podemos notar que 

existem outras substâncias presentes no fungo com a capacidade de fluorescer 

na banda do vermelho, que poderia ser captada erroneamente no canal do QD 

(fig.18). 

 

Figura 18. Espectro de fluorescência de C. albicans 10231 quando excitado em λ= 405 nm. 

 

A análise quantitativa da fluorescência pelo microscópio confocal foi 

realizada através do software LAS AF (Leica Microsystems - Germany), sendo 

possível a quantificação em uma mesma área do biofilme (3.366 µm2) 

selecionando inclusive a profundidade (eixo Z). As amostras que tiveram o 

contato prévio de 90 min com a glicose possuíram uma maior captação do AM em 

regiões mais profundas do biofilme (fig. 19). Foi realizada a leitura até 14 µm de 
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profundidade, pois houve uma grande intensidade de fluorescência do FS 

absorvido pelo hidrogel. 

  

 

 

Figura 19. Quantificação de fluorescência do AM através do software LAS AF em função da 

profundidade do biofilme. Em vermelho: amostras em contato com 500 µM de AM por 30 min. Em 

preto: amostras em contato inicial com glicose 50 mM por 90 min e posteriormente 30 min em AM 

500 µM. Valores normalizados com o inicial.  

 

 O teste de captação do AM na concentração de 50 µM foi realizado 

em suspensão de células. A fig 20 mostra os resultados das foto-micrografias 

obtidas no microscópio confocal nos grupos com o AM por 10, 20 e 30 min de 

contato. Podemos notar que após 10 min de contato, o AM corou somente a 

membrana das células, e em 20 min podemos notar algumas células com a 
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penetração de AM, e em 30 min podemos visualizar grande número de células 

coradas.  
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Figura 20. Fotomicrografias de C. albicans ATCC 10231 em forma de levedura com a adição de 

AM 50 µM. O canal 1 se refere à auto-fluorescência da C. albicans quando excitado em λ= 405 nm 

e captado em λ= 640 nm, o canal 2 representa a fluorescência do AM, quando excitado em λ= 532 

nm e captado em λ= 690 nm long-pass. O canal 3 é o campo claro e o canal 4 a composição dos 

três. Em A: células de levedura com o AM por 10 min, em B: células com 20 min de contato com 

AM e C: PIT de 30 min com AM 50 µM. Seta azul indica células pouco coradas, seta amarela 

indica células coradas e seta verde célula fora do foco confocal. 

 

A fig 21 mostra os grupos com a adição prévia de glicose, sendo 

observada somente uma diferença com 30 min de contato em relação aos grupos 

sem glicose. Em 30 min de AM 50 µM, após o contato com a glicose 50 mM por 

90 min, podemos observar a predominância de células coradas. 
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Figura 21. Fotomicrografias de C. albicans ATCC 10231 em forma de levedura com a adição 

prévia de glicose 50 mM e posteriormente AM 50 µM. O canal 1 se refere à auto-fluorescência da 

C. albicans quando excitado em λ= 405 nm e captado em λ= 640 nm, o canal 2 representa a 

fluorescência do AM  quando excitado em λ= 532 nm e captado em λ= 690 nm long-pass. O canal 

3 é o campo claro e o canal 4 a composição dos três. Em A: células de levedura com o AM por 10 

min, em B: células com 20 min de contato com AM e C: PIT de 30 min com AM 50 µM. Seta azul 

indica células pouco coradas, seta amarela indica células coradas e seta verde célula fora do foco 

confocal. 
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6.3. Etapa III – Teste da influência do tempo de ir radiação na PDT: 

6.3.1. Teste da sensibilidade de leveduras em suspe nsão com a 
adição de glicose: 

 
A curva de calibração do teste XTT em leveduras foi realizada com o 

intuito de mensurarmos os índices de respiração celular em concentrações 

celulares distintas. Nas alíquotas semeadas, o inóculo de 17,1% de transmitância 

obteve uma concentração aproximadamente 2,3 x 106 UFC/mL. A Figura 22 

mostra o gráfico do teste XTT em leveduras, determinando os índices de redução 

do sal de XTT medidos pela absorbância em λ= 492 nm e o número de células 

contidas em cada poço da placa de 96 poços. 

 

 

Figura 22. Absorbância do formazan oriundo da redução do sal de XTT pela respiração das 

células em função do número de UFC contido nas placas de 96 poços em um volume de 100 µL. 
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As células de ATCC 10231 em levedura crescidas no caldo Sabouraud 

dextrose foram submetidas ao teste de susceptibilidade à PDT com e sem a 

adição prévia de glicose 50 mM. Para avaliar a redução microbiana, foi realizada 

a diluição e contagem de UFC/mL. Os resultados da fig 24 mostram uma maior 

eficiência da terapia com a adição prévia de glicose quando irradiados por 15 min 

e 18 min, com reduções de aproximadamente 6 log no grupo com 15 min e 18 min 

de irradiação, quando comparados com o teste de sensibilidade sem a adição de 

glicose (fig 23). Neste último, obtivemos uma redução menor do que 1 log, 

quando irradiados por 18 min.  

 

 

Figura 23. Gráfico de susceptibilidade da C. albicans ATCC 10231 com médias e desvios padrões 

quando submetidas à PDT, sem a adição de glicose e em 24 h de crescimento (n= 12).  
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Figura 24. Gráfico de susceptibilidade da C. albicans ATCC 10231 com médias e desvios padrões 

quando submetidas à PDT, com a adição de glicose e em 24 h de crescimento (n= 12). 

 

A ATCC 10231 quando crescida no caldo YNB modificado com 

atmosfera de 4/5 no interior do tubo falcon possui algumas hifas e tubos 

germinativos na sua população, impossibilitando inclusive a formação de um 

pellet após sua centrifugação. O caldo Sabouraud apresentou uma predominância 

de leveduras bem superior. A fig 25 mostra as diferenças entre elas, mostrando a 

maior quantidade da levedura na forma vegetativa quando crescido no caldo YNB 

modificado. 
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Figura 25. Elétron-micrografias das amostras de C. albicans ATCC 10231 crescidas por 24 h em 

diferentes meios e condições. Em A: 24 h de crescimento em 10 mL de caldo YNB modificado com 

atmosfera de 4/5 (tubo falcon com capacidade de 50 mL). Em B: 24 h de crescimento em 10 mL 

de caldo Sabouraud em um tubo falcon com capacidade de 15 mL. As setas amarelas indicam a 

presença de tubo germinativo e a seta laranja indica a hifa. 

 

6.3.2.  Análise da sensibilidade do biofilme à PDT determinando o 
tempo de irradiação 

 
Os biofilmes formados nas amostras apresentaram-se com uma maior 

aderência, quando comparados aos formados nas placas de poliestireno. A fig 26 

mostra as amostras antes da lavagem (A), após a lavagem (B) e as amostras 

sendo fotossensibilizadas pelo AM (C). Nesta imagem, podemos visualizar a 

grande remoção das células que estavam no fundo do poço, com uma grande 

padronização do biofilme nos discos de hidrogel (B). 
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Figura 26. Amostras de biofilme formado sobre discos de hidrogel em placa de 96 poços. Em A: 

amostras sem lavagem com PBS. Em B: amostras após a lavagem com PBS e em C: amostra 

incubada com AM no PIT pré-determinado. 

 

Os biofilmes formados em 48h nas lentes de contato com a ATCC 

10231 foram submetidos ao efeito fotodinâmico primeiramente utilizando-se um 

LED de λ= 645 nm. A contagem microbiológica foi medida através do ensaio XTT.  

Nestes parâmetros, não houve diferença estatisticamente significante na redução 

microbiana comparada ao grupo controle (fig 27). A irradiação das amostras por 

12 min sem a adição de AM não alterou o índice de metabolismo da célula pelo 

ensaio XTT.  
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Figura 27. Gráfico da absorbância do formazan ± DP oriundo da redução do sal de XTT, indicando 

índices de respiração celular das amostras na redução de biofilme quando submetido à PDT 

realizada com o LED λ= 645 nm (n= 9) sem a adição de glicose. 

 

A adição de glicose em um contato prévio de 90 min na concentração 

de 50 mM foi feita com a irradiação em λ= 645 nm e os resultados são 

apresentados na fig 28. Nos parâmetros testados, a adição de glicose não 

promoveu uma redução microbiana significativa comparada ao grupo controle.  
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Figura 28. Gráfico da absorbância do formazan ± DP oriundo da redução do sal de XTT, indicando 

índices de respiração celular das amostras na redução de biofilme quando submetido à PDT 

realizada com o LED λ= 645 nm na presença de glicose (n= 9). 

 

O LED λ= 645 nm não ocasionou efeito citotóxico nos parâmetros 

testados. Porém, o uso do LED λ= 660 nm obteve redução da viabilidade celular 

inclusive nos grupos sem a adição de glicose prévia. Em 12 min de irradiação, o 

grupo 12’ e o G12’ obteve diferença estatisticamente significante (p= 0,00743), 

sendo o G12’ menor (12’: média= 30,44% DP= 8,63 G12’: média= 14,4% DP= 

7,82). Após 15 min de irradiação, todos os grupos demonstraram a mesma 

redução de respiração celular (fig 29 e 30).  
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Figura 29. Gráfico da viabilidade celular mensurado pelo ensaio XTT, indicando índices de 

respiração celular das amostras. PDT realizada com um LED de λ= 660 nm sem adição prévia de 

solução com glicose. Valores normalizados com a média do grupo controle (n=9). 
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Figura 30. Gráfico da viabilidade celular mensurado pelo ensaio XTT, indicando índices de 

respiração celular das amostras. PDT realizada com um LED de λ= 660 nm com adição prévia de 

solução com glicose. Valores normalizados com a média do grupo controle (n=9). 

 

A PDT realizada com 6 min de irradiação proporcionou uma redução 

estatisticamente significante em relação ao controle, no grupo sem adição de 

glicose. Porém, quando comparado com o mesmo tempo de irradiação no 

experimento com adição de glicose, não há diferença. Este último não apresentou 

diferença com seu controle (grupos Controle e 6’ – fig 30). 

Após o ensaio XTT, as amostras com o biofilme formado antes e 

depois da PDT foram analisadas ao MEV (fig 31) 
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Figura 31. Elétron-micrografias de biofilmes de C. albicans ATCC 10231 formado sobre amostras 

de hidrogel. Em A: biofilme formado por 48 h e em contato prévio com a glicose. Em B: biofilme 

formado por 48 h. Em C: biofilme após PDT sem glicose 12’ e em D: biofilme após PDT com 

adição de glicose G12’. As setas amarelas em A e B indicam os canais de água. Em C, as setas 

amarelas indicam as células alteradas, aparentemente com perda de material citoplasmático. 

 

As amostras submetidas à PDT após 15 min de irradiação 

demonstraram um extravasamento do material intracelular. Os biofilmes que 

estiveram em contato com a glicose não exibiram diferenças morfológicas 

comparados aos biofilmes sem glicose. 
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7. Discussão 

Para a formação de biofilme, durante a fase de adesão celular sobre o 

substrato condicionado pelo SFB, houve uma maior quantidade de células 

aderidas ao substrato quando cultivadas no YNB modificado em um tubo falcon 

fechado com 1/5 de meio de cultura e 4/5 de atmosfera ar10, sugerindo uma 

produção maior de adesinas da levedura. Este fator pode ter sido importante na 

indução destas células em se organizarem em biofilme. Estas células crescidas 

nesta condição demonstraram uma grande população de pseudo-hifas e tubos 

germinativos entre os blastoconídios, sugerindo um aumento dos fatores da sua 

virulência50 (fig 25). Um fato interessante é que após a centrifugação dos tubos 

falcon contendo as células crescidas em YNB modificado, o pellet formado 

começava a se desprender do fundo do tubo, diferentemente das células 

crescidas no caldo Sabouraud (fig 32). A análise ao MEV das amostras com o 

biofilme crescidos em hidrogel mostraram a riqueza de hifas, formando um 

biofilme denso (fig. 9) e padronizado nas amostras. Podemos notar nos estudos 

com estes biofilmes o pequeno desvio padrão dos grupos controle, obtidos nos 

testes de redução de XTT (fig 27, 28, 29 e 30). O MEV ambiental permite a 

visualização das amostras sem a necessidade de processamento, mantendo sua 

estrutura menos alterada. Entretanto, sua limitação é a visualização da matriz 

extracelular polimérica, que é um material pouco denso e com pouca 

condutividade elétrica, não sendo detectada sem um recobrimento. Vale ressaltar 

que a literatura reporta outro método de quantificação de biofilme, a medição da 

sua “massa seca” (dry weight) conforme citamos na revisão de literatura. 

Entretanto, em caso de biofilme formado em lentes de contato, não é 
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recomendável raspar o biofilme, pois este substrato facilmente rasga, podendo 

ser pesados inclusive pequenos restos de lentes10
.  

Os biofilmes utilizados neste estudo foram todos crescidos sob 

agitação de 60 RPM por 48h. As amostras de silicone elastomérico e de 

poliestireno, possivelmente, não permitiram uma aderência primária das células, e 

a ATCC 90028 não expressou muitas adesinas inclusive nas amostras de hidrogel 

(fig 8D). O caldo Sabouraud também foi ineficaz para o desenvolvimento do 

biofilme, sendo que na maioria das amostras não conseguimos um biofilme 

aderido, mesmo utilizando a ATCC 10231.   

 

Figura 32. Tubos falcon contendo ATCC 10231 crescidos por 24 h, em diferentes meios de cultura 

após 5 min de centrifugação. Meio YNB modificado (esquerda) e caldo Sabouraud (direita). 

 



 87 

Entretanto, com os biofilmes formados nas lentes de contato, o teste de 

captação de AM nas diferentes concentrações para determinar o PIT, houve muita 

diferença nas medidas. O hidrogel não absorveu uniformemente o AM, mesmo 

quando estavam incluídas na mesma concentração e no mesmo tempo. 

Realizamos, então, a medida com os biofilmes formados em placas de 96 poços 

de fundo chato, com tratamento de superfície e condicionadas previamente com 

SFB por 24 h. O cuidado na remoção das células não aderidas foi maior, e a 

inclusão do AM nos poços foi realizada com uma pipeta multicanal (fig 13). Nas 

amostras com 1 mM e com 100 µM, a captação de AM não variou entre os 

tempos de 5 min, 10 min e 30 min. Já na concentração de 500 µM houve uma 

diferença estatisticamente significante entre os tempos de 5 min e 30 min. O 

desvio padrão no tempo de 30 min também foi menor, sugerindo então uma 

estabilização e saturação na farmacocinética do AM neste tempo, pois mesmo 

com o dobro da concentração não houve mais incorporação de AM. Com os 

biofilmes formados em hidrogel, fixamos este tempo de 30 min e incluímos as 

amostras em diferentes concentrações de AM, podendo ser verificado a máxima 

incorporação a partir de 500 µM. Podemos notar a maior fluorescência captada na 

fig 14 em relação à fig 13. Este fato se deve pela maior captação de AM em um 

biofilme mais espesso, mas principalmente pela incorporação deste FS no 

hidrogel.  

A glicose, na concentração de 50 mM, ativa os receptores Gpr1 da 

superfície da célula fúngica82, ativando a via adenilato ciclase de captação de 

glicose e também a via SRR. Com esta via ativada, os MFS iniciam o transporte 

de hexoses, solutos e possivelmente o AM por difusão facilitada. Prates e 

colaboradores avaliaram em leveduras de C. albicans a captação de AM com o 



 88 

bloqueio destas MFS utilizando INF271
29. A análise ao microscópio confocal 

mostrou uma captação 70% menor do AM com estes transportadores inibidos, 

sendo inclusive menos susceptíveis ao efeito fotodinâmico quando irradiadas com 

um laser λ= 660 nm e fluências variando entre 0 a 60 J/cm2. Em nosso estudo, 

analisamos a distribuição do AM em função da profundidade de biofilme formado, 

observando uma maior penetração do FS nas amostras que tiveram contato 

prévio com a solução de glicose 50 mM (fig 15, 16 e 19). Na análise com as 

células em suspensão, o número de células coradas no grupo com glicose foi 

maior do que no grupo somente AM (fig 20 e 21), sendo inclusive mais 

susceptível à PDT após 15 min de irradiação.  

O teste XTT, quando realizado em suspensão de células, sugeriu um 

menor índice de respiração celular nas amostras com o AM indicando uma reação 

entre elas, o que não foi observado na contagem de UFC/ mL. A redução do XTT 

pelo NADH ocorre formando um pigmento chamado formazan e sua absorbância 

tem o pico em 492 nm102. O AM, quando age no meio como um mediador de 

elétrons, é também reduzido pelo NADH formando AMH, podendo competir com 

esse tipo de reação, tornando-se leuco e na presença do oxigênio pode ser 

reoxidado103. Porém, em testes realizados com os biofilmes, o formazan obtido 

pela redução do XTT nos grupos controle não demonstraram diferenças com os 

grupos que somente tiveram contato com o AM (os grupos PIT). Isso mostra que 

este teste não pode ser realizado com as células em suspensão, de acordo com a 

metodologia empregada. Desse modo, prosseguimos com a contagem 

microbiológica nos experimentos em leveduras em suspensão, verificando a 

redução microbiana da PDT em função do tempo de irradiação. 
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A baixa eficiência da PDT na ATCC 10231 com 24 h de crescimento 

(final da fase estacionária) pode estar relacionada com a presença do farnesol no 

meio de cultura, uma molécula relacionada com o quorum-sensing das leveduras 

que pode aumentar a resistência ao stress oxidativo, levando estas a expressar 

os genes antioxidantes CAT1, SOD1, SOD2 e SOD4104. As células em contato 

com a glicose nesta concentração de 50 mM pode aumentar sua resistência ao 

stress oxidativo (peróxido de hidrogênio e ROS)91, sendo que estas defesas 

ativadas na presença da glicose por 90 min podem se esgotar após 12 min de 

irradiação. O fato de o FS ter sido incorporado em maior quantidade após a 

glicose do que no outro grupo, favoreceu a redução microbiana, apesar das 

defesas da célula aumentar.  

O LED de emissão λ= 645 nm ± 10 nm utilizado não obteve redução da 

sua viabilidade celular em nenhum grupo, mesmo nos grupos com glicose. Este 

comprimento de onda não foi capaz de ocasionar nenhuma redução dos índices 

de respiração celular captados pelo teste XTT. Com a irradiação em λ= 660 nm ± 

10 nm o efeito oxidante foi maior, obtendo redução da atividade celular nos 

grupos com e sem a adição prévia da glicose. Estes resultados sugerem que a 

irradiação a ser utilizada deve ter sua emissão centrada no pico de absorção do 

monômero do azul de metileno. 

C. albicans, em contato com a glicose, pode aumentar sua resistência 

ao stress oxidativo, osmótico, miconazol, ROS intracelular90 voriconazol e 

anfotericina B89. Segundo Huh e Kang, este patógeno, quando exposto por uma 

hora em glicose 1 % (56 mM), teve sua resistência aumentada quando mantido 

em contato com concentrações acima de 10 mM de peróxido de hidrogênio e em 

concentrações crescentes de ROS intracelular91. Esse mecanismo de defesa está 
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associado a oxidases codificadas no AOX1a e AOX1b, relacionadas com a 

proteção das células após a respiração mitocondrial associada ao aumento dos 

níveis intracelulares de ROS91. Em nosso trabalho, nos experimentos realizados 

na ausência da glicose e irradiados com o LED de emissão λ= 660 nm ± 10 nm, 

observamos um início de redução mais acentuado no grupo com 6 min de PDT, 

mas, subsequentemente, essa aceleração de redução diminui. Em 12 min, não 

observamos diferenças significativas em relação ao grupo 6 min, entretanto, 

obtivemos diferenças estatisticamente significantes após 15 min e 18 min de 

irradiação. No experimento com a sensibilização prévia com a glicose, apesar de 

haver uma maior captação do AM, provavelmente o aumento dos mecanismos 

antioxidantes provocado pelo contato com a glicose dificultaram os danos 

promovidos pela PDT até 9 min de irradiação. Porém, esses mecanismos de 

resistência parecem ter se esgotado, sendo que em 12 min de irradiação há uma 

redução expressiva de aproximadamente 33% na viabilidade celular, comparado 

ao grupo 9 min. 

O MEV, realizado nas amostras de biofilme com células inativadas, 

demonstrou um esvaziamento do material citoplasmático das células (fig 31). 

Alguns autores descrevem a ação da PDT em células fúngicas relacionando um 

dano na membrana e na parede celular. Isto pode explicar este achado na 

elétron-micrografia obtida, sendo que o vácuo formado pelo aparelho antes das 

imagens serem realizadas pode ter extraído o material citoplasmático destas 

células. O dano celular inclusive pode estar relacionado com o dano nas proteínas 

trans-membrana MFS, que podem transportar o AM para a célula e, portanto, 

podem estar muito próxima à molécula de AM. 
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Neste estudo, a PDT mediada por glicose promoveu uma maior 

captação do FS otimizando seu efeito antifúngico em células e 12 min após 

irradiação em biofilme. Mais estudos são necessários, entretanto, para verificação 

do real mecanismo de ação e posterior utilização na prática clínica. 
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8. Conclusão 

A ATCC 10231 formou um biofilme maduro mais padronizado nas 

amostras em 48 h, e a ATCC 90028 em muitas amostras não formou biofilme.  

O hidrogel é uma amostra adequada para a formação de biofilme de C. 

albicans maduros. Para a formação de biofilme, o meio de cultura YNB modificado 

foi melhor em relação ao caldo Sabouraud.  

No estudo da captação de AM pelo biofilme, entre os tempos 

estudados, o PIT de 30 min foi o que obteve maior captação, com a concentração 

de AM de 500 µM e com o contato prévio com a glicose por 90 min. 

A PDT realizada em suspensão de células obteve redução de mais de 

6 log, quando em contato prévio com a glicose e após 15 min de irradiação. 

A PDT realizada com o uso do LED λ= 645 nm não apresentou redução 

nos biofilmes formados em relação ao controle nos tempos de irradiação 

estudados. 

A PDT realizada com o uso do LED λ= 660 nm apresentou redução 

significativa na viabilidade celular a partir de 12 min de irradiação em ambos os 

grupos, obtendo um resultado abaixo de 30% com a adição prévia da glicose. 
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