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RESUMO 

 

A desinfecção de dentaduras promove o controle do biofilme microbiano e 

previne doenças, como a estomatite por uso de dentadura, associada à presença de 

Candida albicans. A expressão dos genes HWP1, ALS1, ALS3 deste fungo está 

relacionada à adesão das células fúngicas às do hospedeiro. O objetivo deste 

estudo foi detectar e quantificar a expressão desses genes em células planctônicas 

e biofilme de Candida albicans, desenvolvidos sobre superfícies de resina acrílica, 

após tratamento com dois métodos de desinfecção. Corpos de prova de resina 

acrílica, previamente tratados por hipoclorito de sódio 1%, microondas, e um grupo 

não tratado, foram inoculados com Candida albicans para desenvolvimento de 

biofilme. O biofilme e as células planctônicas foram coletados em três tempos 

distintos, correspondentes às etapas de desenvolvimento do biofilme: inicial (6h), 

intermediária (12h) e madura (48h) e a expressão gênica foi quantificada pelo ensaio 

de RT-PCR em tempo real. Os dados obtidos foram submetidos ao teste estatístico 

ANOVA two-way e pós-teste de Bonferroni; valores de p<0,05, p<0,01 e p<0,001 

foram considerados significantes. Os três genes avaliados foram detectados e 

quantificados por RT-PCR em tempo real, em biofilmes e células planctônicas, 

independente do grupo de tratamento ou tempo de desenvolvimento do biofilme. A 

expressão dos genes ALS1 e ALS3 variou de acordo com o tempo de 

desenvolvimento do biofilme e, e com o tratamento da superfície. Ocorreu diferença 

significativa (p<0,001) entre a expressão desses genes nas superfícies tratadas por 

hipoclorito de sódio e microondas, além de diferenças significativas (p<0,001) na 

expressão gênica entre células planctônicas e biofilme, para os tratamentos 

avaliados. Concluiu-se que os tratamentos de desinfecção alteram o padrão da 

expressão dos genes ALS1 e ALS3 em biofilmes desenvolvidos sobre superfície de 

resina acrílica e em células planctônicas e este padrão foi diferente entre os 

tratamentos de desinfecção. 

 

Palavras chave:  Prótese total, desinfecção, expressão gênica. 
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ABSTRACT 
 
 

HWP1, ALS1 and ALS3 genes expression in Candida alb icans after 
chemical or microwave disinfection of acrylic resin  for denture 

prosthesis using real time PCR  
 
 

Complete dentures disinfection promotes biofilm control and prevents 

diseases such as denture stomatitis associated with the presence of Candida 

albicans infection. The expression of the genes HWP1, ALS1, ALS3 in this fungus is 

related to the adhesion of fungal cells to the host tissues. Therefore, the aim of this 

study was to detect and quantify the expression of these genes in planktonic cells 

and biofilms of Candida albicans, developed on acrylic resin surfaces, after treatment 

with two disinfection methods. Specimens of acrylic resin, previously treated by 1% 

sodium hypochlorite or microwave, and an untreated group were inoculated with 

Candida albicans for biofilm development. Biofilm and planktonic cells were collected 

at three different time points corresponding to biofilm development stages: initial (6 

h), intermediate (12h) and mature (48h). The total RNA of these samples was 

obtained and the gene expression for mRNA of HWP1, ALS1 and ALS3 were 

quantified by Real-Time RT-PCR assay. The data obtained were assessed throught 

two-way ANOVA and Bonferroni post-test. Significant levels were determined for p 

values at <0.05. The three genes were detected and quantified in both biofilms and 

planktonic cells regardless of treatment condition or time of biofilm development. 

ALS1 and ALS3 expression varied according to the time point, and surface 

treatment. Significant differences (p <0.001) were showed between gene expression 

on surfaces treated with sodium hypochlorite and microwave, and significant 

differences (p <0.001) were showed in gene expression between planktonic and 

biofilm cells. It can be concluded that the disinfection procedures affect the  ALS1 

and ALS3 expression patterns in Candida albicans denture biofilms and planktonic 

cells. Additionaly, differential gene expression patterns were observed among the 

disinfection treatments. 

 
 

Keywords:  Complete denture, disinfection, gene expression. 
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1 INTRODUÇÃO E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 Candida. albicans 

 

O fungo do gênero Candida pode ser encontrado em aproximadamente 25 a 

50% dos indivíduos saudáveis (AKPAN; MORGAN, 2002; EGGIMANN; GARBINO; 

PITTET, 2003) como um organismo comensal, não causando danos aparentes nem 

induzindo inflamação nos tecidos adjacentes (AKPAN; MORGAN, 2002) (DONGARI-

BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005; EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003) Contudo, sob 

certas condições predisponentes, o fungo pode multiplicar-se, tornando-se 

patogênico, e penetrar nos tecidos do hospedeiro causando inflamação e destruição 

tecidual (DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005; HUBE, 2004; KOZIOL-

MONTEWKA et al., 2006). 

Mais de 200 espécies de Candida já foram descritas, mas somente 10% estão 

relacionadas a doenças nos seres humanos (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 

2003). As espécies mais comuns são C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. 

pseudotropicalis, C. guillierimondii, C. krusei (AKPAN; MORGAN, 2002; FARAH; 

ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000), C. lusitaniae, C. parapsilosis e C. stellatoidea   

(AKPAN; MORGAN, 2002).  

A C. albicans pode ser classificada como um fungo assexual diplóide, 

(RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 1999) de forma arredondada ou ovalada, 

de 3 a 5 µm, Gram positivo e com metabolismo principalmente aeróbio (UREÑA, 

1995). Pode-se apresentar na fase de levedura (inócua) e fase de hifa ou micelial 

(patogênica) (BUNETEL; BONNAURE-MALLET, 1996; ROGERS; BALISH, 1980).  

Alguns fatores de patogenicidade da C. albicans possibilitam o 

desenvolvimento de doenças com maior frequência do que outras espécies de 

Candida. Primeiramente, encontra-se na forma de levedura iniciando a lesão, mas 

variações nutricionais e ambientais modulam, com o tempo, sua conversão para a 

fase de hifa, aumentando sua virulência (UREÑA, 1995). 
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Infecções por C. albicans são comumente notadas em pacientes portadores 

de próteses totais, pacientes imunodeprimidos, que se submeteram a 

antibioticoterapia ou usuários de medicamentos que induzam à xerostomia 

(TOMMASI; BIRMAN, 2002). 

 

1.2 Estomatite por prótese total 

 

A estomatite por Prótese Total (EP) é definida como um processo inflamatório 

da mucosa oral associada à utilização de prótese total removível. Em 1936, esta 

patologia foi relacionada à infecção por Candida sp. (BARBEAU et al., 2003) e esta 

relação tem se confirmado em vários outros trabalhos (BUDTZ-JORGENSEN, 1970; 

CEBALLOS; GONZALEZ-MOLES; URQUIA, 1990; FOTOS; HELLSTEIN, 1992; 

OLSEN, 1974). 

A prevalência de EP foi reportada entre 11 a 67% (ARENDORF; WALKER, 

1987), e a sua frequência aumenta com a idade (DAVENPORT, 1970), sendo 

observada, principalmente, na mucosa palatina a qual suporta as próteses totais 

(WEBB et al., 1998). Pode estar associada à queilite angular, glossite atrófica, 

candidose pseudomembranosa aguda e candidose hiperplásica crônica. A condição 

é geralmente assintomática, mas quando sinais e sintomas estão presentes, é 

relatado sangramento da mucosa, sensação de ardor, sabor desagradável, boca 

seca e halitose (ARENDORF; WALKER, 1987). 

Existem diversas propostas de diferentes autores (BERGENDAL, 1982; 

BERGENDAL; ISACSSON, 1983; BUDTZ-JORGENSEN, 1970) para a classificação 

das diferentes formas de apresentação da EP. Uma das mais difundidas é a 

classificação de Newton, (NEWTON et al., 1962) por ser considerada simples e 

objetiva. Assim, segundo o autor, a estomatite por prótese total é classificada em 

três tipos: 

Tipo I: refere-se ao estágio inicial, onde se apresentam pontos hiperêmicos 

localizados. 

Tipo II: considerada o mais comum dos tipos de estomatite; apresenta-se 
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como eritema difuso e edema da superfície mucosa, demarcado pela área marginal 

da prótese. A condição não é dolorosa e pode se associar a queilite angular. 

Tipo III: acredita-se que é desenvolvido a partir de uma estomatite tipo II não 

tratada por um longo período. Apresenta-se como uma região hiperplásica 

resultando numa lesão nodular associada a áreas atróficas, referidas como 

hiperplasia papilar. 

O tipo I está relacionado principalmente a traumas localizados, de origem 

protética que, associados ao acúmulo de placa microbiana (bacteriana ou fúngica) 

na superfície interna da prótese total e na mucosa subjacente, poderiam 

desencadear um quadro patológico difuso (Newton II e III) (ARENDORF; WALKER, 

1979; BUDTZ-JORGENSEN, 1974). 

A EP é uma doença bucal debilitante que pode reduzir drasticamente a 

qualidade de vida de alguns indivíduos. Muitos usuários de próteses removíveis 

desconhecem que têm candidose bucal e isto pode levar a um risco potencial de 

complicações a longo período, principalmente se seu estado imunológico se alterar 

(COCO et al., 2008). 

Embora estudos correntes indiquem que a EP esteja geralmente associada 

com a presença do fungo C. albicans na saliva, na mucosa bucal e/ou na superfície 

interna da prótese removível (ARENDORF; WALKER, 1987; BARBEAU et al., 2003; 

CAMPOS et al., 2008; CUMMING et al., 1990; DAR-ODEH; SHEHABI, 2003; EMAMI 

et al., 2007; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; FIGUEIRAL et al., 2007; 

IACOPINO; WATHEN, 1992; KULAK; ARIKAN; KAZAZOGLU, 1997; PIRES et al., 

2002; RAMAGE et al., 2004; WEBB et al., 1998; WILSON, 1998; ZISSIS; 

YANNIKAKIS; HARRISON, 2006), outros fatores também podem predispor seu 

desenvolvimento como os relacionados ao uso da prótese, à microbiota e às 

condições sistêmicas do hospedeiro.  

Os fatores relacionados à prótese incluem trauma geralmente decorrente de 

próteses antigas, limpeza inadequada, uso noturno, presença de asperezas e 

microporos na superfície acrílica da mesma, além de alterações no pH do biofilme 

microbiano aderido à prótese. A ausência de higiene bucal e da prótese promove um 

ambiente favorável à proliferação de microrganismos, principalmente entre a mucosa 
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de suporte e a própria superfície da prótese (FIGUEIRAL et al., 2007). Destaca-se 

que outros microrganismos como, por exemplo, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 

glabrata, C. krusei, C. pseudotropicalis, C. dubliniensis e C. guilliermondi também 

podem colaborar para a patogênese da doença, no entanto, o fungo C. albicans é o 

mais freqüentemente associado (ARENDORF; WALKER, 1987; BARBEAU et al., 

2003; DAR-ODEH; SHEHABI, 2003; EMAMI et al., 2007; FARAH; ASHMAN; 

CHALLACOMBE, 2000; FIGUEIRAL et al., 2007; FREITAS et al., 2008; IACOPINO; 

WATHEN, 1992; PIRES et al., 2002; RAMAGE et al., 2004; WILSON, 1998; ZISSIS; 

YANNIKAKIS; HARRISON, 2006). Os fatores de risco para a instalação da EP 

relacionados às condições sistêmicas do hospedeiro incluem xerostomia, 

hipersensibilidade ao material protético, diabetes (DOROCKA-BOBKOWSKA; 

BUDTZ-JORGENSEN; WLOCH, 1996) e outras desordens endócrinas 

(hipoadrenalismo, hipotireoidismo e hipoparatireoidismo), alterações imunológicas, 

uso prolongado de esteróides, quimioterapia e radioterapia (GONSALVES; 

WRIGHTSON; HENRY, 2008), uso de drogas psicotrópicas e hipossalivatórias, 

assim como deficiência nutricional de vitamina B12, ácido fólico e ferro 

(ARENDORF; WALKER, 1987; BARBEAU et al., 2003; DAR-ODEH; SHEHABI, 

2003; EMAMI et al., 2007; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; FIGUEIRAL 

et al., 2007; FREITAS et al., 2008; IACOPINO; WATHEN, 1992; PIRES et al., 2002; 

RAMAGE et al., 2004; WILSON, 1998; ZISSIS; YANNIKAKIS; HARRISON, 2006). 

 

1.3 Biofilme em próteses totais 

 

O biofilme microbiano presente nas próteses com base de resina acrílica é 

considerado um biofilme complexo, formado por leveduras, bactérias e células 

epiteliais descamativas (SATO et al., 1997). As formas mais comuns de bactérias 

isoladas de biofilmes presentes nas próteses são os bacilos e os cocos, 

especialmente as espécies de Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, 

Lactobacillus e Actinomyces (BAENA-MONROY et al., 2005; SATO et al., 1997). 

Tem sido sugerido que, na EP, as bactérias possivelmente favorecem a adesão de 

blastóporos (comensais) às superfícies internas das próteses por coagregação 

(SATO et al., 1997) o que é ainda mais significativo na presença de dieta rica em 

carboidratos (NIKAWA et al., 1997).   
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À semelhança de outros microrganismos presentes na cavidade bucal, a C. 

albicans possui a habilidade de adesão às resinas das próteses totais, quer seja 

diretamente ou através de uma camada intermediária formada por placa bacteriana 

(CHANDRA et al., 2001a). 

Após a adesão à superfície, inicia-se o processo de formação do biofilme. Em 

contraste à vasta descrição dos biofilmes bacterianos, pouca atenção era dada aos 

biofilmes formados exclusivamente por fungos. Porém, devido às respostas 

inflamatórias que podem ocorrer nas mucosas bucais, decorrente do contato com as 

próteses totais, essa estrutura complexa tornou-se alvo de interesse de diversos 

autores (CHANDRA et al., 2001a; CHANDRA; ZHOU; GHANNOUM, 2005; 

DONLAN; COSTERTON, 2002; HAWSER; DOUGLAS, 1994; KUHN et al., 2002).  

Os biofilmes são definidos como uma comunidade séssil caracterizada por 

células que formam microcolônias, e que estão irreversivelmente aderidas a um 

substrato, a uma interface, ou ainda uma às outras, embebidas numa complexa 

matriz extracelular de substâncias poliméricas, exibindo um fenótipo alterado no que 

diz respeito à taxa de crescimento microbiano e à transcrição genética (DONLAN; 

COSTERTON, 2002). Os biofilmes representam o tipo de crescimento microbiano 

predominante na natureza e são cruciais no desenvolvimento de infecções, uma vez 

que servem de nicho aos agentes patogênicos e estão associados a altos níveis de 

resistência a agentes antimicrobianos (DONLAN, 2001; KUHN et al., 2002).  

Os detalhes da formação do biofilme de C. albicans em lâminas de 

polimetilmetacrilato foram descritos na literatura (CHANDRA et al., 2001b). O 

processo de formação do biofilme desse fungo ocorre em basicamente três fases 

distintas: a) fase inicial (0 a 11 horas); b) fase intermediária (aproximadamente 12 a 

30 horas) e c) fase de maturação (aproximadamente 38 horas a 72 horas).  

Inicialmente, as células leveduriformes de C. albicans se aderem à superfície 

da lâmina, formando microcolônias. Nas primeiras 11 horas, as comunidades de C. 

albicans aparecem como uma camada de células, devido ao crescimento e 

agregação das colônias. Já o desenvolvimento da fase intermediária é caracterizado 

pela emergência e predominância de substância não celular (polimérica), a qual se 

assemelha a uma “névoa” que forma um filme e cobre as microcôlonias do fungo. 
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Durante a fase de maturação, a quantidade de substância polimérica extracelular 

aumenta com o tempo de incubação e as comunidades de C. albicans são 

completamente cobertas por essa substância (CHANDRA et al., 2001b). 

Segundo Vasilas et al. (1992)(VASILAS et al., 1992), um fator que pode 

beneficiar a proliferação de biofilmes de C. albicans na superfície da prótese total 

são as irregularidades presentes nesta superfície. Quando a resina acrílica 

apresenta rugosidade superficial acima de 0,02 µm, sua superfície torna-se passível 

de colonização (BOLLEN; LAMBRECHTS; QUIRYNEN, 1997), pois o crescimento 

em forma micelial da Candida sp. permite que esse fungo se desenvolva e se aloje 

no interior das ranhuras formadas, onde estará livre de forças externas de remoção, 

como o efeito autolimpante da saliva e da escovação, proporcionando um 

reservatório de fungos para uma futura reinfecção (SAMARANAYAKE, L.P.; 

MCCOURTIE; MACFARLANE, 1980). Além disso, as superfícies rugosas 

proporcionam colonização e maturação mais velozes da placa microbiana sobre a 

prótese (QUIRYNEN; BOLLEN, 1995). 

 

1.4 Fatores relacionados à adesão, penetração e vir ulência da C.albicans 

 

As manifestações de virulência dos fungos oportunistas como os do gênero 

Candida estão intimamente relacionadas com a presença de fatores predisponentes 

intrínsecos do hospedeiro, tais como idade avançada, gravidez, prematuridade, 

neoplasias, hemopatias, endocrinopatias, avitaminoses, tuberculose, AIDS; fatores 

extrínsecos, tais como uso de antibacterianos, corticóides, agentes antineoplásicos, 

terapia intravenosa prolongada (ELLIS; SPIVACK, 1967), intervenções cirúrgicas, 

agentes físicos e químicos (ZAITZ et al., 1998), bem como os fatores de virulência 

do fungo (HUBE, 2004). 

Uma vez na boca, bactérias e fungos do biofilme microbiano, dentre elas a C. 

albicans encontram diversos locais de adesão como as células epiteliais da mucosa, 

da língua, ou as superfícies dos dentes, das próteses fixas e/ou removíveis e de 

outros microrganismos que já colonizam estas superfícies, promovendo ancoragem 

para hifas e permitindo seu crescimento através do tecido epitelial (VITKOV et al., 

2002). 
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A adesão desse fungo à superfície de células epiteliais mucosas ou 

superfícies inertes é um evento primário necessário para a sua colonização e 

desenvolvimento da patogênese (BURFORD-MASON; WEBER; WILLOUGHBY, 

1988; NIKAWA et al., 1991). Para iniciar a doença, a C. albicans deve aderir a 

células epiteliais da mucosa bucal e, subseqüentemente, o fungo invade e destrói 

estas células (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000). 

A adesão envolve interações entre as células fúngicas e as superfícies do 

hospedeiro (CANNON; CHAFFIN, 2001), sendo promovida por alguns componentes 

da parede celular do fungo como manose, receptores C3d, manoproteínas, 

sacarinas e adesinas. O grau de hidrofobicidade e a habilidade de se ligar à 

fibronectina do hospedeiro também são relatados como importantes mecanismos 

utilizados nos estágios iniciais da infecção (AKPAN; MORGAN, 2002). 

A capacidade de transformação fenotípica em diversos nichos e de responder 

ao sistema imunológico do hospedeiro faz da C. albicans um patógeno versátil e 

bem adaptado. O dimorfismo representa a habilidade desse fungo de se desenvolver 

em diferentes formas morfológicas: leveduras e filamentosas (hifas ou pseudohifas). 

Essa última forma é mais virulenta e invasiva devido à capacidade de aderir ao 

tecido epitelial e penetrar nas células do hospedeiro (HOWLETT; SQUIER, 1980; 

VITKOV et al., 2002). 

 A flexibilidade fenotípica provavelmente é resultado de condições locais sob 

a prótese, como a baixa pressão de oxigênio, o baixo pH, a composição do biofilme 

da prótese bem como o acúmulo de células epiteliais descamativas (EMAMI et al., 

2007). Essas condições conferem à C. albicans a capacidade de expressar vários 

fatores de virulência ou alterar seu perfil antigênico, facilitando a colonização e a 

adaptação em diferentes micronichos durante a infecção (EMAMI et al., 2007; 

KUMAMOTO; VINCES, 2005b, 2005a). 

Durante a penetração da C. albicans na mucosa epitelial, ocorre uma 

deformação dos queratinócitos do hospedeiro (VITKOV et al., 2002), sugerindo que 

a hifa produz uma força mecânica que auxilia sua endocitose. Para atravessar a 

barreira endotelial, o fungo induz sua endocitose via célula endotelial, destruindo a 

célula do hospedeiro (KUMAMOTO; VINCES, 2005a). 
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A forma filamentosa também é considerada um importante fator de virulência, 

pois os genes que controlam a morfologia das hifas são corregulados por genes que 

codificam outros fatores de virulência como as proteases e adesinas (KUMAMOTO; 

VINCES, 2005b, 2005a; PHAN; BELANGER; FILLER, 2000).  

Outro fator que contribui para o processo de virulência dos fungos 

patogênicos é a produção de enzimas hidrolíticas (IBRAHIM et al., 1998; 

OGRYDZIAK, 1993), com destaque para aspartil proteinase (SAP), enzimas 

fosfolipase B e lípases. 

 

1.5 Genes da família ALS e gene HWP1 

 

A família de genes ALS (Agglutinin-like sequence) tem relação com a adesão 

de C. albicans. Essa família é formada por pelo menos nove genes e foi 

primeiramente descrita em cepas de C. albicans. Sua regulação é controlada por 

condições fisiológicas e morfológicas específicas, bem como estágio de crescimento 

do fungo (HOYER, 2001). 

Os trabalhos na literatura que estudam os genes da família ALS são recentes 

e pertencem basicamente à área médica ou biológica (HOYER, 2001; HOYER et al., 

2008; NAILIS et al., 2006; NAILIS et al., 2010) e poucos estudos com este enfoque 

foram publicados na área odontológica (GREEN et al., 2004; YEATER et al., 2007). 

Apesar do conhecimento prévio sobre a formação de biofilme de C. albicans em 

próteses totais (CHANDRA et al., 2001a), somente a partir de 2004 foram realizados 

experimentos que comprovassem, em nível biomolecular, a expressão de genes da 

família ALS em biofilmes puramente fúngicos extraídos de modelos de dentaduras 

(GREEN et al., 2004).   

Green e colaboradores em 2004 foram os primeiros a estudar a expressão de 

genes ALS, em cepas de C.albicans, durante as três etapas de formação de biofilme 

(6, 12 e 48 horas), utilizando a técnica de RT-PCR. No experimento desses autores, 

foi comparada a expressão dos genes ALS1-9 em biofilmes formados sobre 

diferentes substratos: epitélio humano recostituído (RHE, cateter e dentadura), e os 

resultados revelaram uma expressão similar nesses três substratos, com expressão 
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de todos os genes, exceto ALS6 e ALS7, que apresentaram expressão baixa ou 

ausente. Assim, ficou provado que o biofilme formado na superfície de próteses 

totais possui características de patogenicidade e deve ser controlado, a fim de 

prevenir e tratar infecções decorrentes de C. albicans (GREEN et al., 2004). 

O gene HWP1 (Hyphal wall protein) de C. albicans, o qual expressa a 

proteína de parede de hifas com similaridades a pequenas proteínas ricas em 

prolina, é um substrato para transglutaminases, com as quais se liga 

covalentemente e funciona como uma importante adesina para a patogênese da 

candidose (PONNIAH et al., 2007; ROMEO; RACCO; CRISEO, 2006; STAAB et al., 

1999; STAAB; SUNDSTROM, 1998). Estudos in vitro demonstraram a presença de 

grande quantidade de HWP1 na parede de hifas, e quantidades pequenas ou 

imperceptíveis nas leveduras (NAGLIK et al., 2006). Cepas de C. albicans sem 

HWP1 são incapazes de formar adesões estáveis com células epiteliais bucais e 

têm reduzida capacidade de causar candidose sistêmica em ratos (STAAB et al., 

1999). 

 

1.6. PCR em tempo real como ferramenta para avaliaç ão da expressão dos 

genes ALS e HWP1 

 

Determinar o quanto certos genes estão envolvidos na formação do biofilme é 

importante para o desenvolvimento de estratégias de controle de sua 

patogenicidade.  

Muitas tecnologias de biologia molecular, como a transcrição reversa seguida 

pela reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) e outras tecnologias para avaliar a 

expressão de genes in vivo são citadas na literatura como forma de análise da 

expressão de genes de C. albicans durante seu processo de infecção (HUBE, 2004). 

Para a avaliação da expressão de um gene em uma célula ou tecido, uma 

cadeia simples de RNA é adotada como molde (SANTOS et al., 2004). O RT-PCR 

convencional combina a síntese de cDNA (DNA complementar) a partir de um 

cadeia molde de RNA com a reação de PCR, como forma de promover um método 
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fácil, rápido e sensível de análise da expressão de genes. Esse método foi bastante 

utilizado para verificar a expressão de genes em biofilmes de C. albicans (GREEN et 

al., 2004). No entanto, por tratar-se de uma avaliação qualitativa apenas, tem sido 

substituído pelo método de PCR em tempo real, o qual permite a análise quantitativa 

da expressão gênica, por meio da avaliação do número de moléculas produzidas a 

cada ciclo. 

As características positivas do PCR em tempo real são a rapidez, a 

especificidade, a sensibilidade e a quantificação. Sua etapa de amplificação é 

dividida em três fases: a linha basal, na qual não há produtos de PCR suficientes 

para detectar fluorescência, a fase log, em que a quantidade de produtos de PCR 

dobra a cada ciclo e a fase platô, onde não há mais aumento no número de 

produtos. 

No PCR em tempo real existem dois métodos de quantificação: a detecção 

não-específica e a específica. O SYBR Green é o exemplo mais utilizado de 

detecção não-específica, no qual fluoróforos se ligam à fita-dupla de DNA, emitindo 

fluorescência. O TaqMan e o Molecular Beacon são sondas altamente específicas à 

sequência alvo, liberando fluorescência apenas na presença do produto de PCR de 

interesse (BESSON, KAZANJI ., 2009). 

O PCR em tempo real foi utilizado em estudos recentes envolvendo a análise 

da expressão dos genes da família ALS e do gene HWP1 em biofilmes e células 

planctônicas de C. albicans (NAILIS et al., 2006; NAILIS et al., 2010). No entanto, 

nenhum destes estudos utilizava resina acrílica como substrato de crescimento do 

biofilme fúngico. 

Destaca-se que não foram encontrados trabalhos na literatura especializada 

que analisaram, em nível biomolecular, a expressão de genes ALS e HWP1 pela C 

albicans em biofilmes formados sobre próteses dentárias após a utilização de 

métodos de desinfecção.  
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1.7 Controle de biofilme em prótese total pelo uso de hipoclorito de sódio e 

microondas 

 

Vários estudos demonstraram que as colônias de Candida spp. são mais 

freqüentemente isoladas da superfície interna das próteses totais do que da mucosa 

correspondente (ARENDORF; WALKER, 1979; BANTING; HILL, 2001; 

DAVENPORT, 1970; MAHONEN; VIRTANEN; LARMAS, 1998). Esse fato sugere 

que o tratamento para a EP deva ser direcionado primariamente à prótese 

(DAVENPORT, 1970), uma vez que as colônias de Candida spp. presentes nas 

superfícies de resina acrílica podem causar re-infecção da mucosa do paciente 

(DAVENPORT, 1972). 

Desse modo, para o tratamento de EP torna-se fundamental a adoção de 

métodos que reduzam ou, preferencialmente, eliminem os microrganismos das 

superfícies das próteses, sobretudo as espécies Candida. 

Controlar a formação do biofilme microbiano na prótese é imprescindível para 

a manutenção da saúde dos seus usuários. Isto deve ser promovido por meio de 

técnicas diárias de higienização e desinfecção das mesmas, realizadas pelo próprio 

paciente, orientado sempre pelo cirurgião-dentista. Essa rotina de limpeza objetiva 

remover e prevenir o acúmulo de biofilme microbiano, mucina, restos de alimentos, 

cálculo e coloração exógena (BUDTZ-JORGENSEN, 1979). 

O uso de microondas tem sido sugerido como método de desinfecção de 

próteses. O mecanismo pelo qual a energia de microondas atua sobre os 

microrganismos ainda não foi completamente elucidado, embora alguns 

pesquisadores acreditem que seja o resultado de um efeito térmico (ROHRER; 

BULARD, 1985). Além disso, estudos sugerem que, além do calor gerado ao redor 

dos microrganismos, existem outros mecanismos resultantes diretamente da 

interação do campo eletromagnético (ROHRER et al., 1986) ocasionando mudanças 

intracelulares específicas induzidas pelas microondas (ROHRER; BULARD, 1985). 

As mudanças estruturais na camada mais periférica ao redor das 

macromoléculas biológicas podem alterar sua estabilidade e função, e, 

consequentemente, essas moléculas podem ser desnaturadas de forma irreversível. 
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Outras possíveis explicações incluem fenômenos na parede da membrana celular 

tais como alterações na permeabilidade seletiva e ressonância molecular, o que 

resulta em clivagem. Existe o consenso na literatura com relação à presença ou não 

de efeitos não-térmicos, entretanto há forte indicação de que a presença de água, 

tanto no meio circundante quanto no interior das células, influencia as alterações 

celulares produzidas pelas microondas (NEPPELENBROEK, 2005). 

Comparada aos métodos de penetração de calor, a irradiação por microondas 

permite um aquecimento à temperatura desejada em um tempo muito curto (SASAKI 

et al., 1998), sendo apropriada para a esterilização de produtos instáveis à alta 

temperatura (TATE et al., 1995). Por isso, o aquecimento através das microondas 

pode ser efetivamente utilizado para aumentar a garantia da esterilização de 

próteses, as quais não podem ser esterilizadas por métodos térmicos convencionais 

(SASAKI et al., 1998). 

O princípio de aquecimento através das microondas faz com que moléculas 

polares como a água, a gordura, os aminoácidos e as proteínas oscilem, visto que 

são moléculas eletricamente desequilibradas. A vibração molecular produz calor, e 

elevação na temperatura, e, possivelmente, alguma degradação das moléculas 

afetadas. O processo é rápido e não afeta moléculas não polares, tais como as dos 

metais (KINDLE et al., 1996). 

Os microrganismos contêm moléculas polares, que quando excitadas em alta 

frequência, causam desagregação da estrutura microbiana (HUME; MAKINSON, 

1978). Moléculas polares como a água e o monômero da resina acrílica vibram 

bilhões de ciclos por segundo quando expostas ao campo elétrico das microondas 

(MELOTO et al., 2006). 

Muitos protocolos de desinfecção com uso de microondas, a maioria realizada 

em condições secas, foram testados e recomendados (BAYSAN; WHILEY; 

WRIGHT, 1998; ROHRER; BULARD, 1985; WEBB et al., 1998). A colocação dos 

espécimes em água durante a exposição às microondas promove um aquecimento 

uniforme do material (DIXON; BREEDING; FALER, 1999). Esse procedimento tem 

sido considerado adequado para destruir microrganismos mesmo aqueles presentes 

nos poros dos materiais.  
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Diversos estudos da literatura abordaram a desinfecção de resinas acrílicas 

por microondas (BANTING; HILL, 2001; ROHRER; BULARD, 1985; WEBB et al., 

1998) e muitos protocolos foram estabelecidos, variando a potência e o tempo de 

exposição (BAYSAN; WHILEY; WRIGHT, 1998; BURNS et al., 1990; DIXON; 

BREEDING; FALER, 1999; NEPPELENBROEK, 2003; SILVA, 2005).  

Outro método de desinfecção de próteses totais bastante adotado é a imersão 

em soluções desinfetantes. 

A desinfecção provoca a destruição da maioria dos microrganismos 

patogênicos, sendo que a redução dos níveis de contaminação microbiana depende 

do tipo de desinfetante, concentração do mesmo, tempo de contato, espectro de 

atividade antimicrobiana, temperatura e reutilização (MERCHANT, 1997).  

Os procedimentos de desinfecção podem ser realizados por meio de imersão 

na solução desinfetante ou por spray de desinfetante aplicado sobre as superfícies. 

No entanto, sempre que possível, a imersão deve ser utilizada, pois esse método 

assegura a exposição de todas as superfícies do objeto pela substância química 

durante o período recomendado (MERCHANT; MOLINARI, 1989; MERCHANT, 

1997) 

Para serem considerados ideais, os desinfetantes químicos devem ter 

espectro antimicrobiano o mais amplo possível; ação rápida sobre formas 

vegetativas e esporos de bactérias e fungos, protozoários e vírus; não ser afetado 

por fatores físicos, tais como matéria orgânica (sangue, saliva), outros sabões, 

detergentes ou substâncias químicas; ser atóxicos aos tecidos; inodoros; 

econômicos; de fácil utilização; e ao mesmo tempo não promover alterações 

superficiais que causem danos ao objeto desinfetado (COTTONE; MOLINARI, 1987; 

MOLINARI et al., 1988; MOLINARI; MERCHANT; GLEASON, 1990; MOLINARI; 

RUNNELLS, 1991). 

Obviamente, nenhum desinfetante disponível preenche todos os critérios de 

um desinfetante ideal (MOLINARI; RUNNELLS, 1991; WHITACRE, 1991). Deve-se 

considerar que a eficácia dos desinfetantes de superfície e de imersão depende de 

vários fatores: concentração e tipo de microrganismos, concentração da substância 

química, tempo de exposição, quantidade de resíduos orgânicos acumulados 
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(MOLINARI; RUNNELLS, 1991; RUTALA; WEBER, 1997), natureza do objeto (se 

possui poros) e o pH da solução (RUTALA; WEBER, 1997). 

Dentre as soluções desinfetantes mais utilizadas, destaca-se o hipoclorito de 

sódio. Os hipocloritos são os compostos de cloro mais antigos e mais amplamente 

utilizados no campo da desinfecção química, pois são germicidas poderosos, de 

amplo espectro antimicrobiano, não prejudiciais ao ser humano nas concentrações 

comercializadas, sem resíduos nocivos nem alteração da cor da solução e por 

serem de fácil manuseio e baixo custo (BLOCK, 1991). 

O objetivo da imersão das dentaduras em soluções desinfetantes é a 

obtenção da descontaminação das próteses (ASAD; WATKINSON; HUGGETT, 

1992). Desta forma, essas soluções atuam no tratamento e na prevenção da EP. 

Além disso, visto que as próteses totais ficam expostas a microrganismos 

patogênicos orais e não-orais, que incluem bactérias, vírus e fungos, as soluções 

desinfetantes recebem uma importância adicional, pois quando usadas após a 

retirada e antes da inserção da prótese na boca, representam um método 

recomendado no controle da infecção cruzada no consultório odontológico e no 

laboratório de prótese  (BRACE; PLUMMER, 1993; LIN et al., 1999). 

O hipoclorito de sódio existe unicamente em solução aquosa e é amplamente 

utilizado no campo da desinfecção química em odontologia, pois apresenta uma 

série de propriedades, tais como: atividade antimicrobiana e desodorizante, baixo 

custo, fácil manuseio, e baixa tensão superficial. Entretanto, deve ser utilizado com 

cautela por ser corrosivo em certos metais, sobretudo o alumínio (FUKUZAKI, 2006). 

Diversos estudos demonstraram que o hipoclorito de sódio apresenta 

excelente atividade antimicrobiana. No entanto, o mecanismo exato pelo qual esta 

substância destrói microrganismos ainda não foi bem elucidado. Alguns autores 

acreditavam que o efeito antimicrobiano do hipoclorito de sódio dava-se pela 

liberação de oxigênio nascente por parte do ácido hipocloroso, o qual supostamente 

destruiria o microrganismo por meio da formação de radicais oxigenados tóxicos. 

Esta teoria parece infundada, uma vez que outros compostos que liberam uma 

quantidade muito maior de oxigênio nascente, como a água oxigenada, não 
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destroem o microrganismo tão rapidamente quanto os compostos clorados (LOPES; 

SIQUEIRA JUNIOR; ELIAS, 1999). 

Deste modo, sabe-se que a ação desinfetante de substâncias cloradas deve-

se à liberação de cloro. Apesar de o hidróxido de sódio gerado pela reação do 

hipoclorito com a água também apresentar eficácia antimicrobiana, sabe-se que a 

formação de compostos contendo cloro ativo, como o ácido hipocloroso e o íon 

hipoclorito é a principal responsável pela excelente atividade antimicrobiana da 

solução clorada (LOPES; SIQUEIRA JUNIOR; ELIAS, 1999). 

Dois efeitos antimicrobianos têm sido atribuídos ao cloro: inibição enzimática 

e formação de cloraminas, após reação com componentes do citoplasma 

microbiano. Muitas enzimas microbianas contêm o aminoácido cisteína, tendo assim 

cadeias laterais terminando em grupamentos sulfidrila (SH). Tais enzimas apenas 

exercem suas funções se o grupamento SH estiver livre e reduzido.  

O cloro é um forte agente oxidante que promove a oxidação irreversível de 

grupamentos SH de aminoácidos e proteínas microbianas para a forma de sulfetos 

(S-S). Evidentemente, tal efeito se dá tanto em proteínas associadas à membrana 

quanto sobre as proteínas presentes no citoplasma. Uma vez que as enzimas são 

proteínas especializadas, e como as proteínas são oxidadas pelo cloro, importantes 

reações metabólicas passam a ser interrompidas, originando a morte celular 

(ESTRELA et al., 2002; WEBB et al., 1995; LOPES; SIQUEIRA JUNIOR; ELIAS, 

1999).  

O cloro também pode reagir com o grupamento amina (NH) de proteínas 

citoplasmáticas, formando cloraminas, compostos de reconhecida toxicidade, os 

quais interferem com o metabolismo celular. Todavia, como o efeito microbicida do 

cloro se dá rapidamente, mesmo em baixas concentrações, as reações de oxidação 

enzimáticas parecem preceder o acúmulo de cloraminas no citoplasma microbiano, 

sendo, por esta razão, o principal mecanismo envolvido na destruição da célula 

microbiana (ESTRELA et al., 2002; (LOPES; SIQUEIRA JUNIOR; ELIAS, 1999). 

Além desses efeitos, o hipoclorito de sódio também causa danos à parede e 

membrana celular (FUKUZAKI, 2006), assim como ao DNA (LOPES; SIQUEIRA 

JUNIOR; ELIAS, 1999). 
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Considerando essas propriedades, os hipocloritos alcalinos podem ser 

utilizados na desinfecção de próteses totais, pois removem manchas, dissolvem a 

mucina e outras substâncias orgânicas e são bactericidas e fungicidas. Além disso, 

estes não dissolvem cálculos, mas podem inibir sua formação em próteses por 

dissolver a matriz orgânica do biofilme (BUDTZ-JORGENSEN, 1979; LIMA et al., 

2006).  

Muitos autores testaram a desinfecção de resinas acrílicas por hipoclorito de 

sódio e diversos são os protocolos de desinfecção publicados (AZEVEDO et al., 

2006; BELL et al., 1989; CHAU et al., 1995; COTTONE; MOLINARI, 1987; 

GHALICHEBAF; GRASER; ZANDER, 1982; HENDERSON et al., 1987; MA; 

JOHNSON; GORDON, 1997; MCGOWAN; SHIMODA; WOOLSEY, 1988; 

NEPPELENBROEK et al., 2005; PAVARINA et al., 2003; RUDD et al., 1984; 

SAUNDERS et al., 1998; WEBB et al., 1998; YILMAZ et al., 2005). 

Independente do método de desinfecção eleito, microondas ou hipoclorito de 

sódio, a escolha do tempo de imersão e da concentração do produto deve ser 

baseada na eficácia de desinfecção e no menor dano causado ao material de 

confecção da base da dentadura (MACHADO et al., 2009). 

Até o momento, nota-se uma preocupação das publicações científicas em 

estudar a formação de biofilmes protéticos e qual o método de desinfecção mais 

indicado para promover seu controle (DOVIGO et al., 2009; MIMA et al., 2008; 

NEPPELENBROEK et al., 2008). Porém, existe uma carência de trabalhos cujo 

objetivo é avaliar o biofilme formado sobre superfícies acrílicas após serem 

submetidas aos métodos de desinfecção.  

Apesar de alguns relatos avaliarem as características biomoleculares que 

regem a expressão de genes associados à patogenicidade dos biofilmes formados 

sobre superfícies de resina acrílica, nenhuma informação foi encontrada a respeito 

da expressão desses genes em biofilmes formados sobre essas mesmas superfícies 

após tratamento desinfetante. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

 

A partir da revisão da literatura e questionamentos referentes ao tema, este 

trabalho se propôs à: 

 

Detectar e quantificar, por meio de RT-PCR em tempo real de etapa única, a 

expressão dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 de C. albicans, em células planctônicas 

e em células de biofilme, em cada etapa de seu desenvolvimento, sobre superfícies 

de resina acrílica tratadas. 

Comparar o padrão de expressão dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 de C. 

albicans, em células planctônicas e em células de biofilme, em cada etapa de seu 

desenvolvimento, de acordo com o tratamento da superfície de resina acrílica. 

Investigar o efeito de dois métodos de desinfecção de próteses totais sobre a 

expressão dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 de C. albicans. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Este experimento foi realizado em quatro etapas. A primeira etapa 

compreende a confecção e o polimento dos 27 corpos de prova (CP) utilizados na 

pesquisa, bem como sua distribuição randomizada entre os grupos estudados. Na 

segunda etapa, os CP de cada grupo avaliado foram, inicialmente, submetidos aos 

tratamentos de desinfecção com hipoclorito de sódio 1% e microondas 650 W, para 

posteriormente serem inoculados com C.albicans para formação de biofilme, em três 

tempos de desenvolvimento: 6, 12 e 48 horas. A terceira etapa do experimento 

corresponde à extração de RNA das células do biofilme fúngico e células 

planctônicas, para posteriormente ser utilizado nos ensaios de PCR em tempo real, 

a última etapa do trabalho. 

 

3.1. Confecção dos corpos de prova 

 

3.1.1 Confecção dos padrões de silicone para inclus ão 

 

Para a confecção dos CP utilizados neste experimento, inicialmente foram 

obtidos padrões de silicone por condensação de uso laboratorial Zetalabor 

(Zhermack). Esses padrões foram confeccionados a partir de uma matriz em 

madeira, de forma retangular medindo 2,5 mm x 2,0 mm x 0,5 mm a qual foi 

preenchida com silicona de condensação de uso laboratorial Zetalabor e prensada 

entre duas placas de vidro (JON Com. de produtos odontológicos Ltda) previamente 

isoladas com vaselina sólida (Hemafarma Com. e Ind. Farmacêutica Ltda), sob peso 

de 5 kg, por aproximadamente 10 minutos. Em seguida, o padrão de silicone foi 

removido da matriz e os excessos foram cortados com auxílio de uma lâmina de 

estilete. 
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3.1.1.1. Inclusão 

 

Os padrões de silicone foram retirados da matriz plástica e incluídos em 

muflas de latão polido com pino n° 6 (Mac Artigos o dontológicos e prótese Ind. e 

Com. Ltda), anteriormente isoladas com vaselina sólida. Em seguida, as muflas 

metálicas foram preenchidas com gesso pedra tipo III (Vigodent S/A Ind. e Com.), 

manipulado e espatulado conforme orientações do fabricante, em cuba de borracha 

(Dentalbrand Comercial) com espátula para gesso (Indusbello Ind. de Instr. 

Odontológicos), sob vibração. 

Após a polimerização, os padrões de silicone foram colocados sobre o gesso 

e uma nova camada deste foi colocada entre eles, a fim de fixá-los na mufla. 

Esperou-se o tempo de polimerização da segunda camada e em seguida, foi 

aplicada vaselina sólida em toda superfície. A contra mufla também recebeu uma 

camada de vaselina sólida nas suas superfícies internas e posteriormente, foi 

posicionada e devidamente preenchida com gesso pedra tipo III, conforme 

condições técnicas descritas anteriormente. 

As muflas permaneceram na prensa hidráulica (VH Equipamentos Médicos 

Odont. Acess. Ltda) com 0,5 Kgf de pressão, por uma hora, e em seguida, foram 

abertas para a remoção das matrizes de silicone e realização do exame do molde no 

gesso, a fim de verificar a presença de bolhas (Figura 1).  
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Figura 1 . Confecção e inclusão do padrão de silicona: (A) Matriz de madeira, 
padrões de silicona de condensação de uso laboratorial Zetalabor; (B)Isolamento 
das faces internas da mufla com vaselina sólida; (C) Posicionamento dos padrões de 
silicona sobre gesso tipo III; (D) Padrões de silicona fixados na mufla e isolados com 
vaselina sólida; (E) Contra-mufla isolada com vaselina sólida pronta para ser 
assentada; (F) Preenchimento da mufla com gesso tipo III; (G) Colocação da tampa; 
(H) Mufla na prensa hidráulica por 60 minutos; (I) Remoção das matrizes de silicona 
e exame dos moldes de gesso  

 

 

3.1.1.2. Termopolimerização 

 

Para prensagem, foi utilizada a resina acrílica termopolimerizável de cor rosa 

Lucitone 550 (Dentsply International INC.), homogeneizada com auxílio de uma 

espátula n° 31 (SS White Art. Dentários Ltda) em re cipiente de vidro (Paladon, Pr. 

Ind. e Comércio de produtos odontológicos), utilizando-se a proporção de 21 g de pó 

para 10 mL de líquido, conforme orientações do fabricante. O interior dos moldes de 

gesso foi isolado com isolante para resina acrílica (S.S. White Artigos Dentários), 

com auxílio de um pincel de pêlo de marta (Condor S.A.) e preenchido com a resina 
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acrílica na fase plástica. A base da mufla foi coberta com uma folha de papel 

celofane e fechada com a sua respectiva porção superior para ser prensada em 

prensa hidráulica sob pressão inicial de 0,5 kgf. No momento em que o ponteiro da 

prensa hidráulica apresentou-se estável, a pressão foi aumentada para 1 kgf e por 

fim, até atingir 1,5 kgf. Após a estabilização do ponteiro em 1,5 kgf e escoamento 

completo do excesso da resina acrílica, a mufla foi novamente aberta, o papel 

celofane removido, e a película de resina acrílica excedente eliminada com o auxílio 

de uma espátula Lecron (S.S. White Art. Dentários Ltda). A mufla foi novamente 

fechada e levada para prensa hidráulica sob pressão de 1,5 kgf durante 30 minutos. 

Decorrido esse período, a mufla foi colocada em uma prensa de aço 

inoxidável (Metal Vander Aparelhos para Ortodontia), passível de ser utilizada em 

polimerizadoras digitais, e levada em água à polimerizadora microprocessada digital, 

modelo Banho Maria (Solab), para que se procedesse a termopolimerização com a 

seguinte programação: a temperatura da água foi elevada até 73°C e mantida 

estável durante 90 minutos; em seguida, aumentou até atingir 100°C, que foram 

mantidos por mais 30 minutos. 

 

3.1.1.3 Demuflagem 

 

Após o período de polimerização dos CP, as muflas foram removidas da 

polimerizadora microprocessada digital e deixadas sobre a bancada para resfriar por 

um período de aproximadamente cinco horas. Após o resfriamento completo, 

procedeu-se a demuflagem dos CP. Posteriormente a demuflagem, os excessos 

(rebarbas) de resina acrílica foram desgastados com o auxílio de uma broca de 

tungstênio Maxicut n° 79 (Edenta). 

 

3.1.1.4.Acabamento dos corpos de prova 

 

O acabamento dos CP foi realizado com auxílio de uma lixa d’água na 

granulação 80 (Norton Abrasivos) em politriz circular (Struers-Panambra) em baixa 

velocidade, sob refrigeração. 



Material e Métodos  69 

 

 A escolha da granulação da lixa de polimento teve como objetivo promover 

uma superfície rugosa nos CP, de aproximadamente 2 µm, capaz de facilitar a 

adesão fúngica à superfície do acrílico (QUIRYNEN et al., 1990). 

Em seguida, os CP foram submetidos à limpeza em ultrassom (Arotec 

Odontobrás) por 20 minutos em água destilada, para remoção de possíveis debris 

na superfície da resina. Posteriormente, foram deixados ao ar livres para secagem e 

enviados para esterilização por meio de óxido de etileno (Acecil – Central de 

esterilização comércio e indústria) (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Confecção dos corpos de prova em resina acrílica: (A) Resina 
termopolimerizável Lucitone 550; (B) Pó e acrílico proporcionados e misturados; (C) 
Isolamento do molde de gesso com Cel-Lac; (D) Colocação da resina acrílica, em 
fase plástica, no molde de gesso; (E) Posicionamento de plástico sobre a resina, (F) 
Colocação da mufla em prensa hidráulica; (G) Mufla aberta após 30 minutos na 
prensa hidráulica; (H) Mufla posicionada em prensa para ser polimerizada; (I) 
Termopolimerizadora digital; (J) Corpos de prova após demuflagem; (K) Desgaste 
dos excessos de resina com broca maxicut; (L) polimento dos corpos de prova e 
após serem esterilizados por óxido de etileno.   
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3.2 Inoculação dos corpos de prova 

 

3.2.1. Preparo do inóculo de C. albicans 

 

3.2.1.1. Obtenção da pré cultura  

 

Foi utilizada a cepa de C. albicans selvagem SC5314 (GILLUM et al., 1984), 

cedida pelo Laboratório Especial de Micologia da Universidade Federal de São 

Paulo. O preparo do inóculo foi feito da seguinte maneira: as células foram mantidas 

a - 80ºC em solução contendo 20% de glicerol e semeadas em placas contendo 

meio de cultura YPD (por litro: 10 g yeast extract, 10 g peptone, 20 g glucose 

[dextrose], 20 g Bacto agar) incubadas a 30ºC durante 36 horas em estufa. 

Uma única colônia de C. albicans foi removida, ressuspendida em 50 mL de 

meio de cultura YPD e mantida em incubadora (Nova Ética) a 30°C, sob agitação de 

180 rpm overnight (aproximadamente 16 horas). 

 

3.2.1.2. Purificação das células fúngicas  

 

Foram retirados 5 mL da cultura e colocados em tubos Falcon de 15 mL para 

centrifugação a 4000 rpm por 5 minutos (Eppendorf do Brasil Ltda); em seguida, o 

sobrenadante foi descartado. 

A purificação das células foi feita através de lavagem do pellet com PBS (5 

mL), e homogeneização em vórtex seguida de nova centrifugação nas mesmas 

condições descritas anteriormente, desprezando o sobrenadante. Esse 

procedimento foi repetido duas vezes. 

 

3.2.1.3. Contagem da concentração do inóculo  

 

O pellet final, obtido após o processo de purificação das células, foi 

ressuspendido em 1 mL de PBS e diluído 1:10000. Uma alíquota da diluição foi 

colocada em câmera de Newbouer para contagem das leveduras em microscópio 

óptico comum (BIZERRA et al., 2008). 
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Depois de obtida a concentração final da suspensão, esta foi diluída em PBS 

para aquisição de inóculo em concentração de 1,0 x 107 células/mL (CHANDRA et 

al., 2001b). 

 

3.3. Tratamento dos corpos de prova com os meios de  desinfecção  

 

3.3.1. Divisão dos grupos  

 

Os CP, previamente esterilizados em óxido de etileno, foram divididos 

aleatoriamente em três grupos (n=3) de tratamento: 

 

Grupo 1: não tratado (controle). 

Grupo 2: tratado por hipoclorito de sódio: imersão em 4 mL de hipoclorito de 

sódio 1% por 10 minutos (Pharmácia Specífica Manipulação de Fórmulas 

Grupo 3: tratado por microondas: exposição a 650 W de potência (Brastemp) 

por 5 minutos, com os CP irradiados imersos em 200 mL de água destilada. 

 

O tratamento químico foi efetuado no interior da câmara de fluxo (Trox 

Technik), retirando os CP do envelope de esterilização com o auxílio de uma pinça 

(SS White Duflex) esterilizada e imergindo-os, individualmente, em 5 mL de 

hipoclorito de sódio 1%, para posteriormente, lavá-los em 4 mL de PBS esterilizado 

por três vezes, para remoção de resíduos. O hipoclorito de sódio foi manipulado no 

mesmo dia do experimento, para garantir que sua concentração se mantivesse 

estável em 1%. 

Para o tratamento com microondas, a manipulação dos CP também foi 

realizada no interior da câmara de fluxo. Os CP foram retirados dos envelopes de 

esterilização, com auxílio de uma pinça esterilizada, e colocados em um frasco 

reagente de polietileno (Hipperquímica) contendo 200 mL de água destilada.  

Em seguida o frasco contendo os CP imersos em água, com a tampa semi-

rosqueada, foi levado para o interior do forno de microondas e posicionado no centro 

do mesmo (RIBEIRO et al., 2008; MACHADO et al., 2009). 
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3.4. Desenvolvimento de biofilme 

 

Após o tratamento de desinfecção, os CP foram colocados em placas de 

cultura de seis poços (Trasadingen) e foram aplicados, sobre sua superfície, 4 mL 

do inóculo de C. albicans, com concentração de 1,0 x 107 células/mL. O tempo de 

adesão foi de 90 minutos a temperatura de 37°C, sob  agitação de 75 rpm, em 

incubadora (CHANDRA et al., 2001b). Após este período, as células que não 

aderiram ao acrílico foram removidas através de lavagem, imergindo suavemente os 

CP em 4 mL de PBS. Na seqüência, os CP foram submersos em 4 mL de meio de 

cultura RPMI-1640 (Sigma-Aldrich) e incubados a 37°C sob agitação de 75 rpm, 

para crescimento do biofilme (BIZERRA et al., 2008). 

Foram examinadas três fases de crescimento de biofilme: inicial (6 horas), 

intermediária (12 horas) e madura (48 horas) (GREEN et al., 2004; YEATER et al., 

2007).  

 

3.5. Ensaio de expressão gênica  

 

3.5.1. Coleta e armazenamento das células do biofil me e planctônicas 

 

Para a coleta das células do biofilme após cada tempo de análise (6, 12 e 48 

horas), os CP foram retirados do meio de cultura e lavados suavemente em um poço 

de placa de cultura contendo 4 mL de PBS, para remoção de células não aderidas. 

Imediatamente após a lavagem, os CP foram colocados em tubos Falcon 

(Trasadingen) de 50 mL, congelados em nitrogênio líquido e armazenados em 

freezer a -80°C até o momento da extração de RNA fú ngico (ALMEIDA et al., 2008). 

As células planctônicas, as quais não aderiram ao biofilme, foram aspiradas 

do poço de placa de cultura contendo, junto com o meio de cultura utilizado na 

formação do biofilme (RPMI 1640), e colocadas em tubos Falcon de 15 mL. Os 

tubos foram centrifugados a 5000 rpm, a temperatura de 4ºC por 10 segundos a fim 

de proporcionar a precipitação das células. O sobrenadante foi descartado e o tubo 

contendo o pellet foi imediatamente congelado em nitrogênio líquido e armazenado 

em freezer a -80ºC (ALMEIDA et al., 2008). 
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3.5.2. Ensaio de expressão gênica (RT-PCR em tempo real) 

 

Para a coleta das células do biofilme após cada tempo de análise (6h, 12h e 

48h), os corpos de prova foram retirados do meio de cultura e lavados suavemente 

em um poço contendo 4 mL de PBS, para remoção de células não aderidas. 

Imediatamente à lavagem, os corpos de prova foram colocados em tubos Falcon de 

50 mL, congelados em nitrogênio líquido, e armazenados a -80°C até o momento da 

extração do RNA fúngico. 

As células planctônicas, as quais não aderiram ao biofilme, foram aspiradas 

do poço, junto com o meio de cultura utilizado na formação do biofilme (RPMI 1640), 

e colocadas em tubos falcon de 15 mL. Os tubos foram centrifugados a 5.000 rpm, 

com temperatura de 4ºC por 10 segundos, a fim de proporcionar a precipitação das 

células. O sobrenadante foi descartado e o tubo contendo o pellet foi imediatamente 

congelado em nitrogênio líquido e armazenado a -80ºC. 

 

3.5.3. Extração de RNA das células fúngicas 

 

A extração de RNA total, para as amostras de biofilme de células planctônicas 

foi realizada utilizando o kit RiboPureTM – Yeast Kit (Ambion). Este kit foi 

extensivamente testado com várias espécies de levedura, inclusive C. albicans, o 

qual rompe as paredes celulares das leveduras através de lise mecânica (atrito das 

células com pérolas de zircônia, com diâmetro de 0,5mm). 

Para a extração de RNA, os tubos com as amostras de biofilme e células 

planctônicas foram retirados do freezer a -80°C e m antidos em nitrogênio líquido até 

o momento do início da reação de lise celular. Inicialmente, foram preparados 2 

grupos de tubos para microcentrífuga de 1,5 mL, em quantidade equivalente ao 

número de amostras, devidamente identificados. Um dos grupos foi preenchido com 

750 µL de pérolas de zircônia, e o outro, com a combinação dos reagentes para lise 

celular: 480 µL de tampão para lise, 48 µL de SDS 10% (sabão de lise) e 480 µL de 

fenol. 
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Os reagentes para lise celular foram adicionados aos tubos contendo as 

amostras de biofilme (biofilme aderido ao corpo de prova) e pellet de células 

planctônicas, e agitados vigorosamente em vórtex por 10-15 segundos. Os corpos 

de prova foram raspados, no interior dos tubos Falcon, com a ponta da ponteira de 

uma pipeta e o produto raspado foi misturado por aspiração e liberação. Todo o 

conteúdo de biofilme e de células planctônicas foi transferido para os tubos contendo 

as pérolas de zircônia e agitados, vigorosamente, em vórtex, por 10 minutos. 

Posteriormente, os tubos foram centrifugados por 5 minutos, a 16.200 rpm, a 4 °C, 

para separar a fase aquosa, contendo RNA, da fase orgânica. A fase aquosa (~ 500 

µL) foi aspirada do tubo e transferida para um novo tubo, previamente armazenado 

em gelo, e foi adicionado 1,9 mL de binding buffer (tampão de ligação - liga o RNA à 

coluna de filtragem), 1,25 mL de etanol 100% (responsável por retirar água da 

molécula e facilitar sua precipitação), sendo esse conteúdo misturado suavemente 

por agitação. 

Em seguida, realizou-se a lavagem final do RNA fúngico, transferindo 700 µL 

da amostra para um filtro de fibra de vidro, o qual foi centrifugado por 1 minuto a 

16.200 rpm, a fim de filtrar a mistura. O RNA permaneceu aderido ao filtro e a 

solução foi descartada. A fim de lavar o filtro, foi adicionado a cada tubo 700 µL de 

solução de lavagem 1 e os mesmos foram centrifugados nas condições descritas 

anteriormente. Posteriormente, adicionou-se 500 µL da solução de lavagem 2/3 e 

realizou-se nova centrifugação. Esse processo foi repetido 2 vezes e na seqüência, 

o filtro foi removido e transferido para um novo tubo de 2 mL, onde foram colocados 

50 µL de água livre de RNase, para finalmente ocorrer nova centrifugação (Figura 3). 
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Figura 3.  Extração do RNA total: (A): Separação da fase aquosa e orgânica após 
centrifugação; (B) Aspiração da fase aquosa; (C) Amostra de RNA após filtragem em 
coluna; (D) NanoDrop 1000, Thermo Scientific; (E) Real Time PCR System, Bio-Rad  

 

3.5.4. Quantificação e qualificação do RNA total 

 

A quantificação e a qualificação de RNA total de cada amostra foram 

calculadas por meio do aparelho Thermo Scientific Nanodrop 1000 

Spectrophotometer (Uniscience) que emite comprimentos de onda de 280 nm (A280) 

e 260 nm (A260). A quantidade de RNA total de cada amostra foi expressa em ng/ 

µL. A qualidade do RNA foi mensurada pelo resultado da razão A260/A280. 

Variações de A260/A280 foram consideradas aceitáveis entre 1,9 e 2,1 (Figura 3).  
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3.5.5. RT-PCR em tempo real, de etapa única 

 

A expressão quantitativa de genes de ALS1, ALS3 e HWP1 (gene 

constitutivo) foi analisada por meio de reações de PCR em tempo real, de etapa 

única, utilizando-se o kit QuantifastTM SYBR Green RT-PCR® (Quiagen) em um 

aparelho Mini Opticon Real Time PCR System (Bio Rad) (Figura 3).  

O protocolo de RT-PCR em Tempo Real, de etapa única consiste em uma 

reação de transcrição reversa, responsável por obter uma cadeia de cDNA a partir 

de uma fita simples de RNA seguida por uma reação de PCR em tempo real. Para 

cada reação de PCR foram utilizados 80 ng de RNA total. Os tubos de reação foram 

preparados de acordo com as orientações do fabricante conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Preparo da reação RT-PCR em tempo real de etapa única. 

 

Componentes  Volume/reação  

2x QuantiFast SYBR Green RT-PCR 

Master Mix 
10 µL 

Primer 
1 µL (concentração final de 

0,25 µM) 

QuantiFast RT Mix 0,2 µL 

Amostra de RNA 8 µL 

Água livre de RNase 0,8 µL 

Volume final da reação 20 µL 

 
 

Os primers dos genes ALS1 e ALS3 foram obtidos a partir do estudo de 

Green et al. (2004), enquanto o primer do gene HWP1 foi obtido a partir do estudo 

de Gasparoto et al. (2009). Os primers estão apresentados na tabela 2. 



Material e Métodos  77 

 

Tabela 2. Sequência dos primers utilizados na reação de RT-PCR 

em tempo real de etapa única. 

Alvos Primers 
Produto 

(pb) 

ALS1 
F: GACTAGTGAACCAACAAATACCAGA 

R: CCAGAAGAAACAGCAGGTGA 

 

318 

ALS3 
F: CCA CTT CAC AAT CCC CAT C 

R: CAG CAG TAG TAG TAA CAG TAG TAG 
TTT CAT C 

 

342 

HWP1 F: GTTTTTGCAACTTCTCTTGTA 
R: ACAGTTGTATCATGTTCAGT 

1180 

 
 

 

O conteúdo dos tubos foi devidamente homogeneizado e distribuído em 

duplicata, em microplaca de PCR de 48 poços (Axygen), e cada poço foi preenchido 

com 10 µL do conteúdo do tubo de reação para serem processados no termociclador 

Mini Opticon Real Time PCR System. As condições de ciclagem para cada gene 

analisado constam na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Condições de ciclagem do RT-PCR em Tempo Real. 

Etapa Tempo Temperatura Detalhamento da 
reação 

Transcrição reversa 10 min. 50ºC 

DNA polimerase 
HotStarTaq Plus é 

ativada pela etapa de 
aquecimento 

Etapa de ativação inicial 
da PCR 

5 min. 95ºC  

Segunda etapa 

Desnaturação 10 s. 95ºC  

Anelamento e extensão 
(combinados) 

30 s. 
60ºC (HWP1) 

        58ºC (ALS1 e ALS3) 
 

Detecção da 
fluorescência 

Número de ciclos 45 ciclos  
Número de ciclos 

depende da quantidade 
de RNA da amostra 
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Os resultados foram analisados com base no valor de Ct (cicle threshold – ou 

ciclo limiar), sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos a partir do qual 

a amplificação atinge um dado limiar que permite a análise quantitativa da expressão 

do fator avaliado. O limiar para positividade da PCR em tempo real foi determinado 

com base em controles negativos (controle água). Os cálculos para a determinação 

do nível relativo de expressão gênica foram feitos conforme instrução oriunda do 

Boletim do Usuário (P/N 4303859) da Applied Biosystems. As médias dos valores de 

Ct das medidas das amostras em duplicata foram utilizadas para calcular a 

expressão do gene alvo, com normalização a um controle positivo (HWP1) por meio 

da seguinte fórmula: 2 – (∆Ct). 

 

3.6. Análise estatística dos dados 

 

Os dados foram expressos pela média ± desvio padrão (SD) dos resultados 

obtidos para cada grupo de tratamento e para cada tempo de desenvolvimento do 

biofilme, para o biofilme e para as células planctônicas, e foram submetidos ao teste 

estatístico ANOVA two-way e pós-teste de Bonferroni,  

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa GraphPad Prisma 

5 (PRISMA software, GraphPad). Valores de p<0,05, p<0,01 e p<0,001 foram 

considerados significantes. 
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4 RESULTADOS 

 

 

O modelo experimental deste estudo incluiu um substrato (resina acrílica), 

tratado com 2 métodos de desinfecção (hipoclorito de sódio e microondas), além de 

um grupo controle (sem tratamento), inoculado com a cepa de C.albicans SC5314. 

Três tempos foram analisados, representado os períodos importantes de 

desenvolvimento do biofilme fúngico (fase inicial – 6 horas, fase intermediária – 12 

horas e fase madura – 48 horas). As condições de crescimento da cultura de células 

planctônicas e os tempos de coleta foram os mesmos adotados para o crescimento 

de biofilme (Figura 4) 

 

 

Figura 4 : Desenvolvimento do biofilme e células planctônicas, no grupo não tratado 
e tratado por hipoclorito de sódio e microondas, após 12 horas de incubação. 

 
 

Previamente ao experimento de RT-PCR em tempo real, foi realizado um 

protocolo para extração de RNA total das amostras de biofilme e células 

planctônicas. O resultado da análise quantitativa e qualitativa do RNA extraído 

encontra-se na Tabela 4. Todas as amostras de RNA foram padronizadas com 80ng 

de RNA total. 
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Tabela 4: Quantificação de RNA total extraído das amostras de biofilme e células 
planctônicas, de acordo com os tempos de incubação. 
 

AMOSTRA TEMPO CONCENTRAÇÃO (ng/uL)  260/280 (nm) 
Biofilme  

Não tratadas (1) 6 horas 356,22 2,18 
Não tratadas (2) 6 horas 68,33 2,1 
Não tratadas (3) 6 horas 437,37 2,12 
Hipoclorito (1) 6 horas 503,23 2,16 
Hipoclorito (2) 6 horas 180,85 2,15 
Hipoclorito (3) 6 horas 266,4 2,16 
Microondas (1) 6 horas 537,42 2,14 
Microondas (2) 6 horas 433,76 2,09 
Microondas (3) 6 horas 655,93 2,13 
Não tratadas (1) 12 horas 409,24 2,16 
Não tratadas (2) 12 horas 462,51 2,15 
Não tratadas (3) 12 horas 160,75 2,16 
Hipoclorito (1) 12 horas 300,25 2,17 
Hipoclorito (2) 12 horas 65,77 2,07 
Hipoclorito (3) 12 horas 307,53 2,16 
Microondas (1) 12 horas 332,27 2,2 
Microondas (2) 12 horas 39,88 2,08 
Microondas (3) 12 horas 333,14 2,19 
Não tratadas (1) 48 horas 50,88 2,03 
Não tratadas (2) 48 horas 30,85 1,89 
Não tratadas (3) 48 horas 124,57 2,14 
Hipoclorito (1) 48 horas 220,61 2,15 
Hipoclorito (2) 48 horas 134,98 2,07 
Hipoclorito (3) 48 horas 205,62 2,16 
Microondas (1) 48 horas 428,43 2,13 
Microondas (2) 48 horas 208,17 2,19 
Microondas (3) 48 horas 412,85 2,16 

Planctônica  
Não tratadas (1) 6 horas 321,01 2,18 
Não tratadas (2) 6 horas 278,12 2,18 
Não tratadas (3) 6 horas 669,45 2,21 
Hipoclorito (1) 6 horas 137,91 2,14 
Hipoclorito (2) 6 horas 96,79 2,1 
Hipoclorito (3) 6 horas 326,87 2,12 
Microondas (1) 6 horas 207,27 2,17 
Microondas (2) 6 horas 103,95 2,14 
Microondas (3) 6 horas 133,7 2,08 
Não tratadas (1) 12 horas 18,1 1,92 
Não tratadas (2) 12 horas 9,68 2,13 
Não tratadas (3) 12 horas 16,4 1,95 
Hipoclorito (1) 12 horas 323,59 2,15 
Hipoclorito (2) 12 horas 13,38 1,95 
Hipoclorito (3) 12 horas 6,89 1,55 
Microondas (1) 12 horas 127,91 2,07 
Microondas (2) 12 horas 92,73 2,08 
Microondas (3) 12 horas 182,02 2,15 
Não tratadas (1) 48 horas 10,56 1,83 
Não tratadas (2) 48 horas 13,06 2,01 
Não tratadas (3) 48 horas 9,85 1,71 
Hipoclorito (1) 48 horas 10,17 1,89 
Hipoclorito (2) 48 horas 11,16 1,68 
Hipoclorito (3) 48 horas 7,49 1,76 
Microondas (1) 48 horas 8,77 1,83 
Microondas (2) 48 horas 6,75 1,68 
Microondas (3) 48 horas 7,56 1,96 
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Os ensaios de PCR-RT em tempo real foram fundamentais para a análise 

comparativa da expressão dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 pelo biofilme e pelas 

células planctônicas, em cada um dos tempos de desenvolvimento do biofilme 

testados, de acordo com os tratamentos realizados nas resinas acrílicas para 

confecção de dentaduras. A análise da curva de melting confirma a presença dos 

produtos da PCR esperados e a ausência de produtos inespecíficos indesejados 

(Gráfico 1). 
 

 

Gráficos 1 : Amplificação exponencial e curva de dissociação da RT-PCR em tempo 
real: representação da amplificação exponencial dos genes HWP1 (A), ALS1 (B) e 
ALS3 (C), por RT-PCR em tempo real de etapa única e curva de dissociação das 
reações de RT-PCR em tempo real de etapa única dos genes HWP1 (D), ALS1 (E) e 
ALS3 (F) 
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O gene HWP1 foi adotado como controle positivo do RT-PCR em tempo real 

de etapa única, pois não apresentou diferenças significativas (p=0,6882) em sua 

expressão, nos três tempos de desenvolvimento do biofilme e nos três tratamentos 

propostos. Assim, a expressão relativa (%) dos genes ALS1 e ALS3 foi calculada de 

acordo com a variação da expressão desses genes em relação à expressão do gene 

HWP1. 

A expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 de C.albicans, para 

cada tempo de desenvolvimento do biofilme, nos tratamentos estudados encontra-se 

descrita no Gráfico 2 . 
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**Diferem entre si a 0,01 pelo teste de Bonferroni;  
*** Diferem entre si a 0,001 pelo teste de Bonferroni. 

 
Gráfico 2 : Expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 de C.albicans, 
nos tratamentos estudados, em 6 horas (A), 12 horas (B) e 48 horas (C) de 
desenvolvimento do biofilme. 
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A expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3, em biofilmes 

desenvolvidos em 6 horas, nos tratamentos testados, está descrita na gráfico 2A. A 

expressão do gene ALS1 foi menor (p<0,001) em relação ao HWP1 (controle) nos 

três tratamentos. Para o gene ALS3, ocorreu maior expressão (p<0,001) em relação 

ao HWP1, nos grupos não tratado e tratado por hipoclorito de sódio. No grupo 

tratado por microondas, não ocorreu diferença significativa entre a expressão dos 

genes ALS3 e HWP1. 

O Gráfico 2B descreve a expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e 

ALS3, em biofilmes desenvolvidos em 12 horas, nos tratamentos testados. A 

expressão do gene ALS1 foi menor em relação ao HWP1, no grupo não tratado 

(p<0,01) e tratado por hipoclorito de sódio (p<0,001) e microondas (p<0,001). O 

gene ALS3 apresentou maior expressão (p<0,001) em relação ao gene HWP1 nos 

três tratamentos estudados, sendo o maior aumento observado no grupo tratado por 

hipoclorito de sódio, que foi 21 vezes mais expresso em relação ao gene HWP1 

(Gráfico 2B). 

A expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3, em biofilmes 

desenvolvidos em 48 horas, nos tratamentos testados, está descrita no Gráfico 2C. 

Neste tempo de avaliação, a expressão dos genes ALS1 e ALS3 foi menor 

(p<0,001) em relação ao gene HWP1, nos três tratamentos realizados. 

A expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 em células 

planctônicas de C.albicans, para cada tempo de desenvolvimento do biofilme, nos 

tratamentos estudados encontra-se descrita no Gráfico 3. 
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*Diferem entre si a 0,05 pelo teste de Bonferroni;  
*** Diferem entre si a 0,001 pelo teste de Bonferroni. 

 
 

Gráfico 3:  Expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 em células 
planctônicas de C.albicans, nos tratamentos estudados, em 6 horas (A), 12 horas (B) 
e 48 horas (C) de desenvolvimento do biofilme.  
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A expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3, em células 

planctônicas de C. albicans em 6 horas, nos tratamentos testados, está descrita no 

gráfico 3A. A expressão do gene ALS1 foi menor (p<0,05) em relação ao gene 

HWP1 no grupo não tratado, contudo, notou-se o inverso para os grupos tratados 

com hipoclorito de sódio e microondas. Nesses grupos, a expressão do gene ALS1 

foi maior (p<0,001) em relação ao gene HWP1. Já para o gene ALS3, ocorreu 

aumento (p<0,001) de sua expressão em relação ao gene HWP1 em todos os 

tratamentos avaliados, sendo em torno de 50 vezes mais expresso que o gene 

HWP1 no grupo não tratado. 

O Gráfico 3B descreve a expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e 

ALS3, em células planctônicas, no tempo de 12 horas, nos tratamentos testados. A 

expressão do gene ALS1 foi menor (p<0,001) em relação do gene HWP1, para 

todos os tratamentos avaliados. O gene ALS3, por sua vez, foi mais expresso 

(p<0,001) em relação ao gene HWP1 em todos os tratamentos, sendo 23 vezes 

mais expresso que o gene HWP1 no grupo tratado por hipoclorito de sódio. 

A expressão relativa (%) dos genes HWP1, ALS1 e ALS3, em biofilmes 

desenvolvidos em 48 horas, nos tratamentos testados, está descrita no Gráfico 3C. 

A expressão do gene ALS1 foi menor (p<0,001) em relação ao gene HWP1, em 

todos os tratamentos estudados. Por outro lado, o aumento da expressão do gene 

ALS3 manteve-se (p<0,001) em relação ao gene HWP1, sendo 45 vezes maior que 

este no grupo tratado com hipoclorito de sódio. 

No Gráfico 4 estão representados os gráficos da expressão relativa (%), dos 

genes ALS1 e ALS3, durante o período do experimento, para cada tratamento 

avaliado. 
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*** Diferem entre si a 0,001 pelo teste de Bonferroni. 

Gráfico 4 : Expressão relativa (%) dos genes ALS1 e ALS3 em biofilme (A e C) e 
células planctônicas (B e D) de C.albicans, durante o período do experimento, para 
cada tratamento avaliado. 

 

 

O Gráfico 4A indica a expressão do gene ALS1 em biofilme de C.albicans, 

nos três tratamentos testados, durante o período do experimento. Somente para o 

grupo não tratado ocorreu diferença significativa na expressão desse gene durante o 

período de tempo avaliado. Observou-se aumento (p<0,01) da expressão do gene 

ALS1 em 12 horas, seguido da diminuição da sua expressão (p<0,001) em 48 horas. 

Por outro lado, o gene ALS3 expresso em biofilmes apresentou diferença 

significativa em sua expressão durante o período do estudo, para todos os 

tratamentos avaliados (Gráfico 4C). Sua expressão no grupo não tratado diminuiu 

(p<0,001) no biofilme intermediário (12 horas) e no biofilme maduro (p<0,001). Para 

o grupo tratado com hipoclorito de sódio e microondas, observou-se aumento 

(p<0,001) na expressão do gene ALS3 em 12 horas, seguido pela diminuição 

(p<0,001) da sua expressão em 48 horas (Gráfico 4C). 

Em relação às células planctônicas, a expressão do gene ALS1 no grupo não 

tratado não apresentou diferença significativa durante o período estudado (Gráfico 
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4B) Ocorreu diminuição da expressão do gene ALS1 (p<0,001) em 12 horas, 

somente para os grupos tratados com hipoclorito de sódio e microondas. Porém, 

entre 12 e 48 horas, esta diferença não foi observada (Gráfico 4B). Para o gene 

ALS3, no grupo não tratado, ocorreu diminuição (p<0,001) dos níveis de expressão 

em 12 horas, porém, não houve diferença significativa em sua expressão entre 12 e 

48 horas. Tanto para o grupo tratado por hipoclorito de sódio, quanto para o grupo 

tratado por microondas, ocorreu aumento (p<0,001) da expressão do gene ALS3 em 

12 horas, seguida pela diminuição (p<0,001) da sua expressão em 48 horas, para 

ambos os grupos (Gráfico 4D). 

Os valores da expressão relativa (%) dos genes ALS1 e ALS3 em biofilme de 

C.albicans, para comparação entre o grupo não tratado e tratado com hipoclorito de 

sódio e microondas, em cada tempo de desenvolvimento do biofilme, estão 

apresentados no Gráfico 5. 
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*Diferem entre si a 0,05 pelo teste de Bonferroni;  
*** Diferem entre si a 0,001 pelo teste de Bonferroni. 

 
Gráfico 5 : Expressão relativa (%) dos genes ALS1 (A) e ALS3 (B) em biofilme de 
C.albicans, nos tempos 6, 12 e 48 horas de desenvolvimento do biofilme, nos três 
tratamentos estudados.  
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A expressão do gene ALS1 em biofilme de C. albicans em cada um dos 

tempos estudados encontra-se no Gráfico 5A. Observou-se que no biofilme inicial (6 

horas) houve diminuição significativa da expressão gênica apenas comparando o 

grupo tratado por microondas e o respectivo grupo não tratado. Porém, no biofilme 

intermediário (12h) e maduro (48h) houve uma redução significativa (p<0,001) na 

expressão do ALS1 nos tratamentos por hipoclorito de sódio e microondas, em 

relação ao grupo não tratado. 

A análise da expressão do gene ALS3 em biofilmes de C.albicans está 

representada pelo Gráfico 5B. Verificou-se que em 6 horas de desenvolvimento do 

biofilme, a expressão do gene ALS3 foi menor (p<0,001) nos grupos tratados por 

hipoclorito e microondas em relação ao grupo não tratado. Contrariamente, no 

tempo de 12 horas, ocorreu maior expressão (p<0,001) do gene ALS3 no grupo 

tratado por hipoclorito e microondas em relação ao grupo não tratado. No biofilme 

maduro (48 horas) ocorreu menor expressão desse gene (p<0,01) no grupo tratado 

por hipoclorito em relação ao não tratado. 

Os valores da expressão relativa (%) dos genes ALS1 e ALS3 em células 

planctônicas de C.albicans, para comparação entre o grupo não tratado e tratado 

com hipoclorito de sódio e microondas, em cada tempo de desenvolvimento do 

biofilme, estão apresentados no Gráfico 6. 
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*** Diferem entre si a 0,001 pelo teste de Bonferroni. 
 
 

Gráfico 6:  Expressão relativa (%) dos genes ALS1 (A) e ALS3 (B) em células 
planctônicas de C.albicans, nos tempos 6, 12 e 48 horas de desenvolvimento do 
biofilme, nos três tratamentos estudados.  

 

 

A análise da expressão do gene ALS1 nas células planctônicas, em cada 

tempo de desenvolvimento do biofilme, encontra-se no Gráfico 6A. A expressão do 

gene ALS1, em 6 horas, foi maior (p<0,001) nas células planctônicas dos grupos 

tratados por hipoclorito de sódio e microondas, em relação ao grupo não tratado. De 

modo contrário ao tempo anterior, em 12 horas, a expressão do gene ALS1 

apresentou redução (p<0,001) nos grupos tratados por hipoclorito de sódio e 

microondas em relação ao grupo não tratado. Em 48 horas, não ocorreu diferença 

significativa na expressão do gene ALS1 entre os tratamentos. 

B 
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A expressão do gene ALS3 nas células planctônicas está representada no 

Gráfico 6B. Verificou-se que em 6 horas de desenvolvimento do biofilme, a 

expressão do gene ALS3 foi menor (p<0,001) nos grupos tratados por hipoclorito e 

microondas em relação ao grupo não tratado. Contrariamente, no tempo de 12 

horas, ocorreu maior expressão (p<0,001) do gene ALS3 no grupo tratado por 

hipoclorito e microondas em relação ao grupo não tratado. Em 48 horas, não ocorreu 

diferença significativa na expressão do gene ALS3 entre os tratamentos. 

A comparação entre os valores da expressão relativa (%) dos genes ALS1 e 

ALS3 em biofilme e células planctônicas de C.albicans, das amostras tratadas com 

hipoclorito de sódio e microondas, em cada tempo de desenvolvimento do biofilme, 

estão apresentados no Gráfico 7. 

 
 

0

5

10
20
30
40

60

80
Hipoclorito
Microondas

***

***

***

ALS1 Biofilme

A

6 h 12 h 48 h

E
xp

re
ss

ão
 r

el
at

iv
a 

(%
)

ALS3 Biofilme

0

25

50

500
1000
1500

2000

2500
Hipoclorito
Microondas

***
***

6 h 12 h 48 h6 h 12 h 48 h6 h 12 h 48 h

C

E
xp

re
ss

ão
 r

el
at

iv
a 

(%
)

ALS1 Plantônicas

0

50

100

150
Hipoclorito
Microondas

B

6 h 12 h 48 h

E
xp

re
ss

ão
 r

el
at

iv
a 

(%
)

ALS3 Plantônicas

0
250
500
750

1000

2000

4000

5000

6000
Hipoclorito
Microondas

6 h 12 h 48 h

***
***

E
xp

re
ss

ão
 r

el
at

iv
a 

(%
)

 
*** Diferem entre si a 0,001 pelo teste de Bonferroni. 

 
 

Gráfico 7:  Expressão relativa (%) dos genes ALS1 e ALS3 em biofilme (A e C) e 
células planctônicas (B e D) de C.albicans, nos tempos 6, 12 e 48 horas de 
desenvolvimento do biofilme, nos tratamentos por hipoclorito de sódio e microondas.  
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Segundo o Gráfico 7A, a expressão relativa (%) do gene ALS1 em biofilme 

inicial (6 horas) de C.albicans, foi menor (p<0,001) no grupo tratado por microondas, 

em relação ao grupo tratado por hipoclorito de sódio. Porém, o inverso foi observado 

nos tempos seguintes. No biofilme intermediário (12 horas) e maduro (48 horas), a 

expressão de gene ALS1 foi maior (p<0,001) no grupo tratado por microondas, em 

relação ao grupo tratado por hipoclorito de sódio. A expressão relativa (%) do gene 

ALS3 foi menor (p<0,001) para o grupo tratado com microondas, em relação ao 

grupo tratado por hipoclorito de sódio apenas nos biofilmes de 6 e 12 horas. Não 

ocorreu diferença significativa na expressão desse gene em 48 horas, entre o grupo 

tratado por hipoclorito e tratado por microondas (Gráfico 7C). 

Para as células planctônicas, não ocorreu diferença significativa na expressão 

relativa (%) do gene ALS1 entre os grupos tratados por hipoclorito de sódio e 

tratados por microondas, em todos os tempos estudados (Gráfico 7B). No entanto, 

para o gene ALS3 expresso pelas células planctônicas, observou-se menor 

expressão gênica (p<0,001) no grupo tratado por microondas, em relação ao grupo 

tratado por hipoclorito de sódio, nos tempos 6 e 12 horas. Em 48 horas, não foram 

observadas diferenças significativas na expressão do gene ALS3, entre os dois 

grupos (Gráfico 7D) 

O Gráfico 8 apresenta a comparação dos genes ALS1 e ALS3, em relação a 

suas expressões relativas (%) em biofilme e células planctônicas, para cada 

tratamento, em cada tempo de desenvolvimento do biofilme estudado. 
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** Diferem entre si a 0,01% pelo teste de Bonferroni; 
*** Diferem entre sim a 0,001% pelo teste de Bonferroni. 

 
 

Gráfico 8 : Expressão relativa (%) dos genes ALS1 e ALS3, em biofilme e células 
planctônicas de C.albicans, de acordo com os três tratamentos adotados, nos 
tempos de 6 horas (A), 12 horas (B) e 48 horas (C).  
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No gráfico 8A está apresentada a expressão relativa (%) dos genes ALS1 e 

ALS3 entre as células do biofilme e células planctônicas, no biofilme inicial (6 horas), 

nos três tratamentos. Para os três grupos estudados, ocorreu maior expressão 

(p<0,001) dos genes ALS1 e ALS3 nas células planctônicas, em relação às células 

do biofilme. 

No Gráfico 8B está apresentada a expressão relativa (%) dos genes ALS1 e 

ALS3 entre as células do biofilme e células planctônicas, no biofilme intermediário 

(12 horas), nos três tratamentos. Não ocorreu diferença significativa na expressão 

dos genes ALS1 e ALS3, entre as células planctônicas e células do biofilme, nos três 

grupos de tratamento. 

A comparação entre a expressão dos genes ALS1 e ALS3, em células 

planctônicas e células do biofilme, em biofilme maduro (48 horas) está representada 

pelo Gráfico 8C. No grupo não tratado, não ocorreu diferença estatística na 

expressão do gene ALS1 entre as células planctônicas e células do biofilme. Para o 

gene ALS3, a expressão foi maior (p<0,001) nas células planctônicas, em relação ás 

células do biofilme. Para os grupos tratados por hipoclorito de sódio e microondas, a 

expressão dos genes ALS1 (p<0,05) e ALS3 (p<0,001) foi maior nas células 

planctônicas em relação às células do biofilme. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar a expressão de genes codificadores de 

adesinas (HWP1, ALS1, ALS3) em biofilmes de C. albicans formado em superfícies 

de resina acrílica não tratada e tratada com dois métodos de desinfecção (hipoclorito 

e microondas), durante os estágios de seu desenvolvimento (6, 12 e 48 horas). 

Apesar da capacidade adesiva da C.albicans ser alvo de muitos estudos, os 

fenômenos bioquímicos e biomoleculares que norteiam a adesão do fungo às 

células do hospedeiro e às superfícies ainda não foram totalmente elucidados. 

Muitas proteínas e genes diversos estão relacionados ao processo de adesão, e 

destaque é dado para o gene HWP1 e genes pertencentes à família ALS 

(SUNDSTROM, 1999). 

Sabe-se que esses genes codificam glicoproteínas da superfície celular que 

mediam a adesão de C. albicans às superfícies das mucosas. O gene ALS1 

relaciona-se à adesão das leveduras às superfícies, sejam elas bióticas (células do 

tecido hospedeiro) ou abióticas (materiais, como silicona e resina acrílica). Também 

está relacionado à adesão entre as células fúngicas e ao desenvolvimento de tubos 

germinativos. O gene HWP1 é responsável pela ligação estável entre os tubos 

germinativos e as estruturas formadoras do biofilme propriamente dito, e pela 

irreversibilidade de sua formação. O gene ALS3, por sua vez, é expresso 

exclusivamente pelas hifas e garante a estruturação do biofilme, juntamente com a 

participação de outros genes e proteínas (HOYER, 2001; HOYER et al., 1998; 

HOYER; PAYNE; HECHT, 1998. SUNDSTROM, 1999). 

A formação do biofilme de C. albicans ocorre em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Inicialmente, as células leveduriformes se aderem a uma 

superfície e formam microcolônias (gene ALS1). Em seqüência, ocorre o 

crescimento e proliferação das leveduras e desenvolvimento dos tubos germinativos, 

que permitem a proliferação de uma camada basal para ancoragem celular (gene 

HWP1). Finalmente, ocorre o crescimento extensivo de pseudo-hifas e hifas 

concomitante a produção de matriz extracelular, a qual resulta em uma estrutura 

tridimensional (gene ALS3) (NOBILE, MITCHELL, 2006). 
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Os tempos de avaliação adotados neste estudo (6, 12 e 48 horas) seguiram 

outros estudos publicados, os quais os selecionaram devido a sua associação com 

mudanças fenotípicas importantes para o desenvolvimento do biofilme e resistência 

às drogas antifúngicas. Em 6 horas, a resistência às drogas antifúngicas é 

mensurável em modelo de biofilme de dentaduras e em 12 horas nota-se um grande 

aumento em sua biomassa, por isso a análise da expressão gênica nesses tempos é 

de suma importância (CHANDRA et al., 2001b; KUHN et al., 2002). 

A base molecular da formação e desenvolvimento do biofilme de C. albicans 

não está totalmente esclarecida. Sabe-se, no entanto, que a interação de C. albicans 

com as células do organismo hospedeiro ou superfícies inertes está relacionada às 

alterações em sua expressão gênica. Diferentes estudos descreveram alterações 

nos níveis de expressão de genes durante o processo de desenvolvimento do 

biofilme (GARCIA-SANCHEZ et al., 2004; MARCHAIS et al., 2005; MURILLO et al., 

2005).   

A determinação dos níveis de expressão gênica é freqüentemente utilizada 

para identificar os genes envolvidos na formação de biofilme de C. albicans 

(GARCIA-SANCHEZ et al., 2004; GREEN et al., 2004; NAGLIK et al., 2008; NAILIS 

et al., 2009; O'CONNOR et al., 2005; SAMARANAYAKE, Y.H. et al., 2006; STEHR et 

al., 2004; ZAKIKHANY et al., 2007).  

O monitoramento da expressão gênica pela mensuração dos níveis de RNA 

mensageiro (RNAm) em células do biofilme e planctônicas pode identificar genes 

envolvidos na formação do biofilme. O RNAm pode ser analisado através de vários 

ensaios, como o Northern blot e o RT-PCR convencional. No entanto, o RT-PCR em 

tempo real pode detectar alterações mais sutis na expressão do gene, assim como 

normalizar os dados obtidos em comparação à transcrição de referência, a fim de 

corrigir diferenças na quantificação do material inicial, na integridade do RNA, na 

variação entre amostras e na eficiência da Transcrição Reversa (BUSTIN, 2002; 

FREEMAN; WALKER; VRANA, 1999).  Devido a essas vantagens, o RT-PCR em 

tempo real foi a ferramenta escolhida para análise da expressão dos genes HWP1, 

ALS1 e ALS3. 
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Trabalhos envolvendo cepas mutantes de C. albicans comprovaram que as 

proteínas expressas pelos genes ALS1, ALS3 e HWP1 (respectivamente Als1p, 

Als3p, Hwp1) são importantes para o desenvolvimento de biofilme in vivo e in vitro 

(HOYER et al., 2008; NOBILE et al., 2006a; NOBILE et al., 2006b; RICICOVA et al.; 

ZHAO et al., 2006), e que as proteínas Als1p/Als3p e Hwp1 assumem papéis 

complementares na formação de biofilme (NOBILE et al., 2008). 

Vários modelos experimentais foram desenvolvidos a fim de estudar a 

expressão gênica em biofilmes, porém, o modelo de desenvolvimento de biofilme de 

C.albicans em RHE foi o mais utilizado para avaliar a expressão de genes da família 

ALS. Trabalhos anteriores mostraram que o gene HWP1 e genes da família ALS 

foram expressos em modelos de biofilme formados em RHE (GREEN et al., 2004; 

NAGLIK et al., 2008; STEHR et al., 2004; ZAKIKHANY et al., 2007) porém, esses 

autores utilizaram somente o método de RT-PCR convencional, obtendo apenas 

uma análise qualitativa do padrão de expressão gênica. 

Estudos anteriores demonstraram que alguns substratos como RHE, siliconas 

para cateter, ou mesmo resinas acrílicas para dentaduras são modelos válidos para 

o estudo de biofilmes de C. albicans; e a expressão dos genes HWP1 e genes da 

família ALS, entre outros, foi avaliada em superfícies bióticas e superfícies abióticas 

(GREEN et al., 2004; NAGLIK et al., 2008; SAMARANAYAKE, Y.H. et al., 2006; 

STEHR et al., 2004; ZAKIKHANY et al., 2007). 

Modelos de biofilme de prótese foram pouco explorados (CHANDRA et al., 

2001a; GREEN et al., 2004; YEATER et al., 2007) , e nenhum trabalho apresentou, 

até o momento, comparações na expressão desses genes em biofilmes formados 

sobre superfície de resina acrílica tratada por métodos de desinfecção.  

O presente trabalho identificou a expressão dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 

para biofilme e células planctônicas de C.albicans, nos três tempos avaliados 

(Gráfico 2 e 3), independente do tratamento do substrato, de modo semelhante a 

estudos in vitro realizados anteriormente (GARCIA-SANCHEZ et al., 2004; NAILIS et 

al., 2010; NOBILE et al., 2006a; NOBILE et al., 2006b; YEATER et al., 2007). 

Nailis et al., 2010, correlacionaram a filamentação de C.albicans com os 

níveis de expressão gênica observados em biofilmes desenvolvidos em modelos de 
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cateter em subcutâneo de rato, e concluíram que as altas taxas de expressão 

observadas se relacionavam com o contato entre as hifas e a superfície. 

Possivelmente, o contato entre a célula fúngica e a superfície da resina acrílica, 

estando ela tratada ou não pelos métodos desinfetantes, desencadeou a 

filamentação do fungo e induziu a expressão dos genes HWP1, ALS1 e ALS3, na 

fase inicial de desenvolvimento do biofilme (NAILIS et al., 2010). Embora a 

expressão do gene ALS3 tenha sido superior à expressão do gene HWP1 e ALS1, 

nos três substratos estudados, este estudo constatou redução nos níveis de 

expressão desse gene, no biofilme de 48 horas, assim como estudo de Nailis et al., 

2010. 

O gráfico 4 representam a expressão dos genes ALS1 (A) e ALS3 (C) em 

biofilmes de C.albicans, durante as etapas de seu desenvolvimento. Oscilações 

entre a expressão do gene ALS1 foram observadas somente para o grupo não 

tratado. 

Segundo Yeater et al., 2007, os níveis de expressão do gene ALS1 são 

influenciados pelo estágio de crescimento da cultura, e conclusões sobre sua maior 

ou menor expressão variam de acordo com as comparações adotadas em cada 

análise; mas há um consenso na literatura afirmando a presença de altas taxas de 

expressão do gene ALS1 durante o processo de desenvolvimento do biofilme 

(NAILIS et al., 2006; O'CONNOR et al., 2005).  

Esta afirmação corrobora os resultados do presente estudo, destacados no 

Gráfico 4A, onde verificou-se maior expressão desse gene durante a fase 

intermediária de desenvolvimento do biofilme (12 horas), independente do 

tratamento do substrato. 

Relatos de Nobile e Mitchell, 2006, indicam que o fenômeno de adesão das 

células fúngicas com a superfície inicia-se na primeira meia hora embora sua 

expressão possa ser diferente dependendo do substrato utilizado. Assim, é possível 

que a expressão do gene ALS1 tenha ocorrido de forma mais intensa, antes da 

primeira avaliação (6 horas). O aumento observado em 12 horas pode ser devido, 

em parte, pela formação de tubos germinativos durante o desenvolvimento do 

biofilme,  
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O gene ALS3, por sua vez, apresentou aumento de sua expressão em 6 

horas, seguida de queda em 12 e 48 horas, para o grupo não tratado (Gráfico 4C). 

Esse gene codifica adesinas específicas de hifas (HOYER et al., 1998; HOYER; 

PAYNE; HECHT, 1998; SUNDSTROM, 2002), e é mais expresso quanto maior a 

quantidade de filamentos presentes. Esse fato pode explicar porque biofilmes iniciais 

e intermediários expressam mais o gene ALS3 que os biofilmes maduros, 

independente do substrato avaliado (NAILIS et al., 2010). 

É conhecida que a expressão de genes ALS pode ser influenciada por outros 

fatores, tais como o meio de cultura utilizado para crescimento do fungo, 

temperatura e outras condições ambientais (GHANNOUM, 2000; HOYER et al., 

2008; HUBE et al., 2000; NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE, 2003). Portanto, o 

modelo de crescimento de biofilme pode ter impacto considerável nos níveis de 

expressão dos genes dessa família (NAILIS et al., 2009) 

Achados do presente estudo confirmam que, para o modelo de biofilme em 

dentaduras, o tratamento do substrato com métodos de desinfecção pode alterar a 

expressão dos genes ALS1 e ALS3 (Gráfico 5A e 5B). No biofilme intermediário (12 

horas), onde a expressão dos genes ALS1 e ALS3 é mais intensa, ocorreu uma 

diferença significativa da expressão desses genes quando os grupos tratado por 

hipoclorito de sódio e tratado por microondas foram comparados com o grupo não 

tratado. A expressão do gene ALS1 foi reduzida nesses grupos, enquanto a 

expressão do gene ALS3 foi aumentada.  

A comparação entre a expressão dos genes ALS1 e ALS3 nos substratos 

tratados por hipoclorito de sódio e microondas está descrita no Gráfico 7A e 7C. A 

expressão do gene ALS1 no grupo tratado por hipoclorito de sódio foi menor em 

relação ao grupo tratado por microondas em 12 horas e 48horas. Tal fato pode ser 

atribuído à resíduos de hipoclorito de sódio na superfície da resina. 

Sabe-se que a maioria dos biofilmes naturais forma-se com, ou a partir de pH 

próximos da neutralidade. Desvios para valores inferiores ou superiores a 7 

apresentam efeito preponderante no metabolismo microbiano e afetam diretamente 

as propriedades superficiais dos microorganismos e superfícies sólidas, podendo 

aumentar ou diminuir a repulsão eletrostática entre as duas entidades, e desse 
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modo, interferir na adesão dos microorganismos à superfície (BOTT, 1995; 

CHAVES, 2004) Assim, a solução de hipoclorito de sódio, devido ao seu pH alcalino 

(base forte, pH>11) pode ter aumentado a repulsão eletrostática entre as células 

fúngicas e a superfície da resina. Além disso, já foi relatado na literatura que a 

presença do hipoclorito de sódio na superfície da resina acrílica, mesmo em 

concentrações sub inibitórias (1/50),é capaz de diminuir a adesão de células de 

C.albicans (WEBB et al., 1995). 

A Figura 4 evidencia grande quantidade de células planctônicas no meio de 

cultura onde o corpo de prova foi tratado com hipoclorito de sódio. Isso confirma a 

menor adesão de células à superfície da resina. 

As adesinas específicas que norteiam a adesão das leveduras da camada 

basal ao substrato ainda são desconhecidas, porém, sabe-se que a expressão do 

gene ALS1 está correlacionada ao fator de transcrição Bcr1, presente na fase de 

adesão celular (NOBILE; MITCHELL, 2006).  

Assim, quando o substrato foi tratado por hipoclorito de sódio, a adesão das 

leveduras foi menor, resultando em menor expressão do gene ALS1. O inverso foi 

observado no grupo tratado por microondas, pois o substrato permite maior adesão 

e maior expressão do gene ALS1. Por outro lado, o gene ALS3, o qual possui uma 

função de estruturação do biofilme por meio do desenvolvimento de hifas, foi mais 

expresso no grupo tratado por hipoclorito de sódio. 

Através dos nossos resultados, podemos especular que é possível que a 

C.albicans tenha identificado resíduos desse desinfetante na superfície, e tenha 

respondido a essa agressão expressando o gene ALS3, como forma de defesa. É 

provável também que o fungo tenha expressado mais o gene ALS3 como meio de 

manter a estrutura física do biofilme mais resistente, já que, possivelmente, a 

adesão entre as células e o substrato, e a adesão entre as células da camada basal 

do biofilme podem ter sido comprometidas pela menor expressão do gene ALS1. 

Dessa forma, a maior expressão do gene ALS3 estaria compensando a menor 

expressão do gene ALS1.  

Já foi estabelecido que a desinfecção de resinas acrílicas por microondas é 

efetiva no tratamento de estomatite protética (NEPPELENBROEK et al., 2008), mas 
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não consta na literatura informações fundamentadas sobre como a desinfecção por 

microondas poderia interferir na adesão fúngica com uma única exposição à essa 

radiação. 

Assim como no grupo tratado por hipoclorito de sódio, a C.albicans pode ter 

identificado modificações na superfície da resina tratada por microondas. Isso 

explicaria a maior expressão de genes ALS3 no grupo tratado por microondas, 

quando comparado ao grupo não tratado.  

A comparação entre os níveis de expressão gênica em células do biofilme e 

células planctônicas é freqüente, pois são estruturas diferentes. Os biofilmes são 

considerados formas mais desenvolvidas, nas quais os componentes celulares 

adquirem fenótipos que os distinguem de seus homólogos planctônicos (NOBILE; 

MITCHELL, 2006).  

Estudo de Green et al. (2004) comparou a expressão de genes da família ALS 

entre biofilmes de C. albicans e células planctônicas em três modelos experimentais: 

RHE, resina acrílica para dentadura e silicona para cateter, durante as fases de 

desenvolvimento do biofilme (6, 12, 48 horas), por meio de RT-PCR convencional e 

constatou não haver diferenças na expressão desses genes entre amostras  

A análise da expressão dos três genes avaliados neste estudo, em células 

planctônicas coletadas em cada tempo de desenvolvimento do biofilme (Gráfico 3) 

mostra que não houve diferenças na expressão do gene HWP1 entre as diversas 

situações. A expressão do gene ALS1 foi superior à expressão do gene HWP1 

somente nos grupos tratados por hipoclorito de sódio e microondas, em 6 horas 

(Gráfico 3A). Por outro lado, a expressão do gene ALS3 foi superior à expressão do 

gene HWP1, para todos os grupos, em todos os tempos avaliados (Gráfico 3A, 3B e 

3C). A expressão dos genes ALS1 e ALS3, para células planctônicas, em cada 

substrato estudado, durante o período do experimento, consta no Gráfico 4B e 4D, 

respectivamente. 

Embora não tenha sido objetivo deste estudo quantificar o biofilme e células 

planctônicas, a análise visual do meio de cultura no qual o substrato foi incubado 

para desenvolvimento do biofilme, evidenciou maior quantidade de células 

planctônicas nos grupos tratados por hipoclorito de sódio e microondas (Figura 4).  
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Sabe-se que a parede celular fúngica possui estruturas sensoriais capazes de 

identificar superfícies (NOBILE; MITCHELL, 2006), sabe-se também, que a 

movimentação do meio de cultura pode gerar atrito entre as células, resultando em 

alterações no padrão de expressão gênica. 

Recentemente, um estudo de NAILIS et al., em 2010, comparou a quantidade 

de filamentos de C.albicans com a expressão do gene HWP1 e de todos os genes 

da família ALS, SAP (aspartil proteinase), LIP (lípase) e PLB (fosfolipase), em 

biofilmes formados sobre superfícies abióticas (micro placa de titulação, reator CDC 

- Centro de Controle de Doenças ) e bióticas (cateter em subcutâneo de rato e 

modelo de mucosa em epitélio humano reconstituído – RHE), em seis tempos de 

desenvolvimento: 1, 12, 24, 48, 72 e 144 horas, por meio de RT-PCR em tempo real. 

Para estes autores, aumentos na porcentagem de filamentos e no nível de 

expressão dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 nos biofilmes desenvolvidos em reator 

do CDC podem ser justificados pela força de cisalhamento presente neste sistema, a 

qual poderia induzir maior expressão gênica. O fato desse aumento não ter sido 

notado nos biofilmes desenvolvidos em placas de micro titulação corrobora a 

hipótese de que modificações do ambiente no qual o biofilme se desenvolve podem 

interferir em sua filamentação e expressão gênica. Contudo, os autores afirmam que 

mais pesquisas devem ser feitas a fim de confirmar esta hipótese  

A maior população de células planctônicas encontradas no meio de cultura 

dos grupos tratados por hipoclorito de sódio e microondas, associada à agitação na 

qual este meio foi incubado para desenvolvimento do biofilme, pode ter promovido 

choque ou atrito entre essas células. A maior expressão do gene ALS1 (6 horas) 

nesses grupos pode estar associada a esses fatores (Gráfico 4B e 6A) No grupo não 

tratado, como a adesão ao substrato foi teoricamente mais efetiva essa tendência 

não foi observada (Gráfico 4B e 6A). 

Ocorreu, no presente estudo, uma diminuição na expressão de gene ALS3 

nas células planctônicas, em 12 horas, para o grupo não tratado (Gráfico 4D e 6B). 

Isso pode estar relacionado com a ausência de adesão celular ao substrato. Embora 

a expressão do gene ALS1 tenha sido aumentada em 6 horas, as células 

planctônicas não se aderiram ao substrato, e, portanto, não houve o 
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desenvolvimento do biofilme. Conseqüentemente, a expressão do gene ALS3, 

responsável por sua estruturação, foi bastante reduzida (Gráfico 4D e 6B). 

Contudo, a expressão desse gene foi aumentada nas células planctônicas 

formadas em meios de cultura onde o substrato havia sido tratado com os métodos 

de desinfecção (Gráfico 4D e 6B), principalmente, quando o hipoclorito de sódio foi 

utilizado como tratamento do substrato. 

É provável que o fungo tenha identificado resquícios dos tratamentos de 

desinfecção no meio de cultura como substâncias agressoras, e tenha expressado 

mais genes ALS3 a fim de produzir estruturas responsáveis por sua defesa (hifas). O 

hipoclorito de sódio pode ter eliminado subprodutos no meio de cultura de forma 

mais efetiva que a desinfecção por microondas e isso explicaria a maior expressão 

desse gene no grupo tratado por hipoclorito de sódio, em 12 horas (Gráfico 7B). 

Os resultados do presente trabalho constatam que houve uma variação na 

expressão dos genes ALS1 e ALS3 entre células do biofilme e células planctônicas, 

em relação ao tempo de desenvolvimento do biofilme e o tratamento do substrato. 

Na avaliação de 6 horas, o gene ALS1 foi mais expresso nas células planctônicas, 

independente do tratamento do substrato (Gráfico 8A). Por outro lado, em 12 horas, 

a expressão gênica do ALS1 em células de biofilme e planctônica se equiparou 

(Gráfico 8B) Resultado semelhante foi observado pelo estudo de Yeater et al., 2007, 

o qual comparou a expressão de diversos genes, entre eles o ALS1, em biofilmes 

desenvolvidos sobre resina acrílica e silicone de cateter, e células planctônicas, nos 

mesmos tempos de desenvolvimento de biofilme adotado neste estudo. 

Embora o biofilme seja considerado estrutura complexa, a produção dos 

genes ALS1 e ALS3, em 6 horas, foi maior nas células planctônicas, para todos os 

tratamentos (Gráfico 8A). Esse achado sugere que a estruturação das leveduras em 

biofilme pode alterar a expressão desses genes. Durante o período inicial de 

desenvolvimento do biofilme, caracterizado pela adesão celular, ambos tipos 

celulares expressam o gene de adesão e estruturação, porém, as células não 

aderidas, expressam mais, possivelmente para tentar se aderir ao substrato. 

Passado esse período, já na fase intermediária, observamos um equilíbrio entre a 

expressão dos genes ALS1 e ALS3 nas células do biofilme e planctônicas, indicando 
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que as células aderidas ao substrato estão se estruturando em forma de biofilme, 

enquanto as planctônicas continuam criando mecanismos para adesão ao substrato 

(Gráfico 8B). 

Garcia-Sanchez et al. (2004) mostraram que aproximadamente 5% de todos 

os genes da C. albicans expressos em biofilmes maduros são diferentes daqueles 

expressos em cultura de células planctônicas durante a fase estacionária. Este 

achado confirma os resultados obtidos no presente estudo. 

Em 48 horas, a expressão dos genes ALS1 e ALS3 diminuiu para ambos os 

tipos celulares, mas permaneceu alta nas células planctônicas dos grupos tratados 

por métodos de desinfecção. Esse achado confirma a influência dos métodos de 

desinfecção não só na formação do biofilme, mas também nas células não aderidas 

(Gráfico 8C). 

Embora métodos de desinfecção, tanto por imersão em hipoclorito de sódio, 

quanto por exposição a microondas, sejam empregados para controle e eliminação 

de biofilme,o presente estudo comprovou que sua utilização não inibe a expressão 

dos genes HWP1, ALS1 e ALS3 em biofilmes desenvolvidos sobre superfícies 

previamente desinfetadas. Essa constatação sugere que biofilmes desenvolvidos 

sobre superfícies de resina acrílica tratada pelos métodos de desinfecção 

supracitados são capazes de promover adesão e filamentação da C.albicans, fatores 

de virulência relacionados com a capacidade do microorganismo em invadir tecido e 

promover doença.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

1) Os genes HWP1, ALS1 e ALS3, relacionados aos mecanismos de adesão e 

filamentação da célula fúngica foram detectados em células do biofilme de 

planctônicas de C.albicans, nos grupos não tratado e tratado por hipoclorito 

de sódio e microondas, em todas as etapas de desenvolvimento do biofilme. 

 

2)  O padrão de expressão dos genes, ALS1 e ALS3 nas células do biofilme 

diferiu da expressão em células planctônicas, ao longo do estudo, para todos 

os grupos avaliados 

 

3) Biofilmes desenvolvidos sobre superfícies de resina acrílica tratadas por 

métodos de desinfecção apresentaram padrões de expressão dos genes 

ALS1 e ALS3 diferentes do biofilme desenvolvido sobre superfície de resina 

acrílica não tratada. 

 

4) O padrão de expressão dos genes, ALS1 e ALS3 nas células do biofilme 

variou de acordo com suas etapas de desenvolvimento e com o tratamento de 

desinfecção adotado. 
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