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RESUMO 

 

Couto, ACF. Terapia fotodinâmica antimicrobiana: avaliação in vitro e in vivo do efeito 
de diferentes fotossensibilizadores na inativação da endotoxina bacteriana 
[dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto, 2020. 

 
O lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano de bactérias Gram-negativas está envolvido na 
patogênese de diversas doenças na Odontologia. A Terapia Fotodinâmica 
Antimicrobiana (aPDT) têm se mostrado uma modalidade terapêutica complementar 
promissora para doenças periodontais e endodônticas, em que microrganismos estão 
diretamente envolvidos. Sendo assim, entender o papel de diferentes componentes 
da aPDT na inativação do LPS bacteriano pode ajudar a estabelecer melhores 
protocolos de tratamento e aprimorar ainda mais seu uso clínico.  Nesse contexto, o 
objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro e in vivo a eficácia de diferentes 
fotossensibilizadores (FSs) empregados na aPDT, na inativação do lipopolissacarídeo 
(LPS) liofilizado de Escherichia coli. Quatro fotossensibilizadores foram selecionados 
para este fim, sendo eles os fenotiazínicos Azul de Toluidina (AT), Azul de Metileno 
(AM), Novo Azul de Metileno (NAM) e Curcumina (CUR). As etapas in vivo consistiram 
na avaliação da interação do LPS com os derivados fenotiazínicos, por 
espectrofotometria; degradação da molécula do LPS frente aos corantes por meio do 
ensaio de LAL (Lymulus Amebocyte Lysate); capacidade inflamatória do LPS após 
tratamento com os quatro FS, por meio de ensaio funcional em macrófagos derivados 
de medula óssea (BMDMs) de camundongos; e a resposta sistêmica de camundongos 
após indução de choque séptico pelo LPS puro ou previamente tratado com os FSs. 
Nossos resultados em espectrofotometria demonstraram que houve interação do LPS 
com todos os fotossensibilizadores utilizados, embora a interação tenha ocorrido de 
forma mais expressiva com AT e NAM. Da mesma forma, os ensaios de LAL 
revelaram diferenças significativas entre os grupos controles e aqueles em que foi 
feita associação de FS com LPS, demonstrando uma maior degradação de LPS pelo 
NAM. Interessantemente, a capacidade inflamatória do LPS diminuiu após tratamento 
prévio com os quatro FS, especialmente NAM e CUR, resultando em menor secreção 
de citocinas inflamatórias pelos macrófagos. Corroborando a relevância fisiológica da 
inibição do LPS pelos FSs in vivo, a pré incubação da Curcumina com o LPS evitou 
que os animais deste grupo sofressem de choque séptico dentro do tempo 
estabelecido. Portanto, por meio da utilização de modelos relevantes para estudo da 
atividade inflamatória do LPS, tanto in vitro quanto in vivo, foi possível observar que 
houve interação de todos os FSs utilizados neste trabalho com o LPS, com destaque 
para o Novo Azul de Metileno e Curcumina nos parâmetros de inativação e atenuação 
dos efeitos inflamatórios da endotoxina, avançando na compreensão dos mecanismos 
de inibição desta molécula frente ao tratamento com aPDT utilizando estes FSs. 
 
Palavras-chave: Terapias Complementares. Microrganismos. Lipopolissacarídeos.  
Corantes. Endotoxinas. 
  



 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Couto, ACF. Antimicrobial photodynamic therapy: in vitro and in vivo evaluation of the 
effect of different photosensitizers on bacterial endotoxin inactivation [dissertation]. 
Ribeirão Preto: University of São Paulo, Ribeirão Preto School of Dentistry, 2020. 
 
The bacterial lipopolysaccharide (LPS) of Gram-negative bacteria is involved in the 
pathogenesis of several diseases in Dentistry. Antimicrobial Photodynamic Therapy 
(aPDT) is a promising complementary therapeutic modality for periodontal and 
endodontic diseases, in which microorganisms are directly involved. Therefore, 
understanding the role of different components of aPDT in the inactivation of bacterial 
LPS can help to establish better treatment protocols and further improve its clinical 
use. In this context, this study aimed to evaluate in vitro and in vivo the efficacy of 
different PSs used in aPDT in LPS inactivation. Four photosensitizers (PSs) were 
selected for this purpose: Methylene Blue (MB), Toluidine Blue (TBO), New Methylene 
Blue (NMB) and Curcumin (CUR). In vitro steps consisted of evaluating the interaction 
of LPS with phenothiazine derivatives, by spectrophotometry; degradation of the LPS 
molecule against dyes through the LAL test (Lymulus Amebocyte Lysate); 
inflammatory capacity of LPS after treatment with PSs, using a functional assay in 
mouse bone marrow-derived macrophages (BMDMs); and the systemic response of 
mice after induction of septic shock by purified LPS, treated or not with PSs. Our results 
in spectrophotometry showed that there was an interaction of LPS with all 
photosensitizers used, although the interaction occurred more significantly with TB and 
NMB. Likewise, the LAL assays revealed significant differences between the control 
groups and those in which PS was associated with LPS, demonstrating a greater 
degradation of LPS by NMB. Interestingly, the inflammatory capacity of LPS decreased 
after previous treatment with the four PS, especially NMB and CUR, resulting in less 
inflammatory cytokine secretion by macrophages. Corroborating the physiological 
relevance of LPS inhibition by PSs in vivo, pre-incubation of Curcumin with LPS 
prevented animals in this group from suffering septic shock within the established time. 
Therefore, through the use of relevant models to study the inflammatory activity of LPS, 
both in vitro and in vivo, it was possible to observe that there was an interaction of all 
the PSs used in this work with the LPS, with emphasis on the New Methylene Blue 
and Curcumin in the parameters of inactivation and attenuation of the inflammatory 
effects of endotoxin, advancing in the understanding of the mechanisms of inhibition 
of this molecule upon treatment with aPDT using these PSs. 
 
Keywords: Complementary Therapies. Microorganisms. Lipopolysaccharides. Dyes. 
Endotoxins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O papel dos microrganismos, especialmente de bactérias anaeróbias Gram-

negativas, na patogênese das doenças pulpares, periapicais e periodontais é bem 

consolidado na literatura (Kakehashi et al., 1965; Moller & Heyden, 1981; Dzink et al., 

1985; Assed et al., 1996; Ezzo & Cutler, 2003; Leonardo et al., 2004; Narayanan & 

Vaishnavi, 2010; Colombo et al., 2016; Nelson-Filho et al., 2018). Nesses casos, e em 

resposta às lesões ocasionadas por estes agentes infecciosos, processos 

inflamatórios podem ocorrer e levar à ruptura da integridade do ligamento periodontal, 

necrose pulpar e reabsorção do suporte ósseo (Assed et al., 1996; Ezzo & Cutler, 

2003; Hulsmann et al., 2005; Leonardo et al., 2005; Colombo et al., 2016). Além disso, 

estes microrganismos têm a capacidade de se organizarem e formarem uma estrutura 

complexa de virulência, denominada biofilme bacteriano, que confere resistência à 

tentativas de sua eliminação frente aos tratamentos disponíveis para restabilização 

dos tecidos acometidos (Sundqvist, 1992; Darveau et al., 1997; Costerton et al., 1999; 

Jhajharia et al., 2015; Harvey, 2017; Kramer & Genco, 2017; Jiao et al., 2019). Quando 

localizado na região periodontal, externa ao dente, este biofilme apresenta um 

gradiente coronal a apical, no qual quanto mais vai se prolongando para subgengival 

em direção ao ápice, mais habitantes anaeróbicos e Gram-negativos vão sendo 

encontrados (Figura 1) (Harvey, 2017; Dahlen et al., 2019).  
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Arquivo Pessoal 

 

Figura 1. Trajeto do biofilme na evolução da doença periodontal. As bactérias do biofilme adentram 
o sulco gengival, formando bolsas periodontais. A variabilidade bacteriana e sua distribuição na 
cavidade bucal pode ser afetada pelo oxigênio, o que pode ser observado pela proporção de 
microrganismos anaeróbios em nichos mais profundos, enquanto os aeróbios ou anaeróbios 
facultativos são mais encontrados em regiões expostas a maiores níveis de oxigênio. A medida que 
aumenta a severidade da doença, ocorre rompimento do ligamento periodontal e reabsorção óssea, 
resultado da ação dos patógenos ali presentes, incluindo bactérias Gram-negativas. Essa situação, 
clinicamente, pode implicar em mobilidade e, em casos mais severos, perda dentária (Harvey, 2017; 
Dahlen et al., 2019). 
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As terapias existentes para a reversão desse quadro envolvem, principalmente, 

raspagem e aplainamento radicular. Porém, muitas vezes ocorre recolonização 

desses microrganismos, e substâncias como o digluconato de clorexidina têm sido 

utilizadas como adjuvantes ao tratamento (Jeffcoat et al., 1998; Smiley et al., 2015; 

Prietto et al., 2020). Entretanto, mesmo esta substância possui limitações no uso 

contínuo, como alteração da coloração de restaurações, dentes e próteses, disgeusia, 

descamação da mucosa oral, dispneia e raramente choques anafiláticos (Flotra et al., 

1971; Aurelio et al., 2013).  

A infecção do tecido pulpar - em casos de acometimento das estruturas internas 

do dente - é causada por sua exposição e contaminação pelas bactérias presentes na 

cavidade bucal e geralmente ocorre por lesão cariosa, lesão traumática ou devido a 

procedimentos iatrogênicos (Siqueira & Rôças, 2009).  No início, a infecção é 

caracterizada por microrganismos aeróbios facultativos e, com sua progressão, as 

espécies bacterianas migram cada vez mais para o interior do canal radicular, 

causando um crescente dano tecidual, até a ocorrência de necrose pulpar e 

contaminação dos tecidos periapicais (Fabricius et al., 1982; da Silva et al., 2012b).  

A partir disso, alterações patológicas de natureza polimicrobiana, como abscessos, 

granulomas e cistos podem ocorrer na região periapical, devido à colonização 

microbiana no sistema de canais radiculares (SCR), com predominância bactérias 

Gram-negativas. (Figura 2) (Sundqvist, 1992; Assed et al., 1996; Leonardo et al., 

2002; Gergova et al., 2016).  

Nesses casos de periodontite apical, o tratamento endodôntico é o mais 

indicado para desinfecção e restabelecimento dos tecidos dentais e periapicais 

(Assed et al., 1996; Leonardo et al., 2002; Gergova et al., 2016). 
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Figura 2. Trajeto do biofilme em casos de periodontite apical. O ambiente de canais radiculares é 
seletivo para bactérias anaeróbias, pois conforme a infecção evolui em direção ao terço apical do canal 
radicular, vai acontecendo um aumento gradativo do número de bactérias anaeróbias Gram-negativas 
estritas, que pode ser explicado pela limitação de nutrientes oriundos da cavidade bucal e pelo 
comprometimento do suprimento sanguíneo local, que leva à uma diminuição de oxigênio na região. 
Além disso, a presença de detritos necróticos, microbianos e exsudado inflamatório da região periapical 
fornece um perfil de nutrientes diferente do propiciado na porção coronal do tecido pulpar. Os 
microrganismos capazes de metabolizar esses compostos são mais interdependentes e interativos 
entre si, causando uma seleção microbiana e formação de um nicho ecológico diferenciado, que 
permite a manutenção ou evolução da lesão) (Fabricius et al., 1982; Sundqvist, 1992; Assed et al., 
1996; Leonardo et al., 2002; Siqueira & Rôças, 2009; Gergova et al., 2016). 
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O lipopolissacarídeo (LPS) é um dos principais componentes da parede celular 

de bactérias Gram-negativas (Morrison & Ryan, 1987; Rietschel & Brade, 1992) cuja 

molécula é geralmente composta por três domínios estruturais: o antígeno O, um 

núcleo (interno e externo) e o lipídeo A, porção responsável por seus efeitos biológicos 

no organismo (Figura 3) (Niwa et al., 1969; Morrison & Ryan, 1987; Raetz & Whitfield, 

2002). 

 

 

Figura 3. Estrutura representativa da molécula de LPS. O antígeno O, os núcleos interno e externo, 
e o lipídio A conservado e hidrofóbico que, como por exemplo nas cepas de E. coli, possui 6 caudas 
de ácidos graxos. Estas são as estruturas que ancoram o LPS na membrana celular bacteriana e, são 
reconhecidas pelo receptor de membrana TLR4, em macrófagos. Adaptado de Fahy et al. (2005), 
Ongkudon et al. (2012) e Stromberg et al. (2016). 

 

Em caso de morte ou multiplicação bacteriana, estas endotoxinas podem 

eventualmente ser liberadas e desencadear a ativação do sistema imunológico inato, 

sendo altamente inflamatórias, capazes de induzir choque séptico (Poltorak et al., 

1998; Raetz & Whitfield, 2002; Hagar et al., 2013; Kayagaki et al., 2013; Khan et al., 

2018). O lipídeo A é o componente do LPS que é capaz de se ligar ao receptor TLR4, 

presente na superfície celular, principalmente de células do sistema imune inato, como 

os macrófagos, resultando na liberação de mediadores inflamatórios, como TNF-α, IL-

6 e IFN-α/β, conforme explicitado na Figura 4 (Poltorak et al., 1998; Blix & Helgeland, 

1998; Raetz & Whitfield, 2002; O’Neill et al., 2013; Pulendran et al., 2013; Diamond et 

al., 2015).  



38 | Introdução Couto, ACF  

 

 

 

Figura 4. Via de sinalização intracelular desencadeada pelo TLR4 frente à sua ativação pelo LPS. 
O LPS se liga ao complexo do receptor TLR4 (TLR4–LBP–CD14–MD2), sinalizando via MyD88 que, 
por sua vez, desencadeia o recrutamento de TRAF6 e IRAKs. Estas, por sua vez, ativam TAK1, que 
culmina na ativação do fator de transcrição NF-kB. Este componente então transloca-se até o núcleo 
da célula e promove a transcrição de genes proinflamatórios, como, por exemplo, pro-IL-1β, IL-1α, pro-
IL-18, IL-6, e TNFα. A via independente de MyD88 induz o recrutamento de TRIF, que recruta RIP1 ou 
TRAF3. TRAF3 ativa IRF3 via TBK1, induzindo a transcrição de interferons do tipo I (IFNs). Retirado 
de Diamond et al. (2015). 
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O LPS é descrito na literatura como uma molécula que está diretamente 

envolvida no desenvolvimento de inflamação e reabsorção de tecidos mineralizados 

(Pitts et al., 1982; Nelson-Filho et al., 2002; Hong et al., 2004; Silva et al., 2007; Kayal, 

2013; Kramer & Genco, 2017; Martinho et al., 2017; Aquino-Martinez et al., 2020), o 

que contribui para a formação, persistência e evolução de doenças periodontais 

(Darveau et al., 2004; Al-Qutub et al., 2006; Jain & Darveau, 2011; Taguchi et al., 

2015; Kantrong et al., 2019; Strachan et al., 2019; Wu et al., 2020) e de lesões 

periapicais (Gomes et al., 2004; Leonardo et al., 2004; Lucisano et al., 2014; Martinho 

et al., 2017).  

Com isso, durante tratamentos endodônticos e periodontais, além da 

importância de se reduzir drasticamente as bactérias presentes em todo SCR e 

periodonto, respectivamente, é crucial optar por substâncias que promovam a 

inativação da endotoxina bacteriana (Nelson-filho et al., 2002; Leonardo et al., 2004). 

De fato, o potencial dos agentes irrigantes utilizados nesses tratamentos em inativar 

o LPS tem sido considerado e investigado por diversos autores (Buttler & Crawford, 

1982; Tanomaru et al., 2003; Oliveira et al., 2007; Martinho & Gomes, 2008; Gomes 

et al., 2009; Grundling et al., 2015; Neelakantan et al., 2018).  

Métodos convencionais de terapia endodôntica e periodontal visam eliminar as 

bactérias patogênicas, bem como inativar as endotoxinas a partir da combinação da 

instrumentação mecânica e protocolos químicos de irrigação. Entretanto, a eliminação 

dos microrganismos pode ocorrer de maneira incompleta, mesmo que o tratamento 

seja realizado de maneira criteriosa e responsável (Paque et al., 2009; Nair, 2004; 

Chrepa et al., 2014; Romualdo et al. 2017). Isto ocorre devido ao fato de que alguns 

microrganismos do biofilme podem resistir aos medicamentos antimicrobianos 

sistêmicos e agentes tópicos de desinfecção utilizados nesses casos (Siqueira-Júnior, 

2005; de Paz et al., 2010; Hwang et al., 2015; Laxminarayan et al., 2016; Poirel et al., 

2020).  Em tratamentos endodônticos, o desafio pode ser ainda maior, pois a anatomia 

complexa do SCR dificulta o alcance aos microrganismos que se encontram 

disseminados pelos túbulos dentinários, canais acessórios, canais colaterais, delta 

apical e áreas de reabsorção radicular (Leonardo et al., 2002; Nair et al., 2004; Nair, 

2005; Wong & Cheung, 2014; Ahmed et al., 2017). Nesses casos, para a neutralização 

e eliminação dos focos infecciosos em dentes sem vitalidade pulpar e com lesão 

periapical, onde há predominância de bactérias altamente virulentas, além do 

hipoclorito de sódio, também é preconizado o uso de medicação intracanal entre 
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sessões (Gomes et al., 2009; Chrepa et al., 2014). O hidróxido de cálcio tem sido 

amplamente empregado como medicação intracanal, devido à sua alcalinidade, ação 

bactericida, e capacidade de hidrolisar o Lipídeo A (de alta virulência), culminando na 

liberação de ácidos graxos livres e amino-açúcares (atóxicos), impedindo, desta 

forma, o mecanismo inflamatório do LPS (Safavi & Nichols, 1994; Barthel et al., 1997; 

Olsen et al., 1999; Nelson-Filho et al., 2002; Tanomaru et al., 2003; Leonardo et al., 

2006; Paula-Silva, 2010; Mohammadi et al., 2012; Rizzi-Maia et al., 2016; Marinho et 

al., 2018; Silva et al., 2019). Ainda assim, as particularidades do hospedeiro inerentes 

ao ato operatório do profissional instigam a investigação de modalidades terapêuticas 

alternativas como importantes aliadas na evolução dos protocolos de tratamento 

atuais, tanto em Endodontia, quanto em Periodontia. 

Neste contexto, a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (aPDT) tem se 

destacado como uma alternativa adjuvante em tratamentos antimicrobianos 

convencionais a fim de aumentar suas taxas de sucesso (Garcez et al., 2015; Tennert 

et al., 2015; Chiniforush et al., 2016; Jiang et al., 2019; Nuernberg et al., 2019), 

especialmente por ser eficaz contra microrganismos resistentes (M. Hamblin, 2016).  

Desde o Egito antigo, os egípcios utilizavam ervas e luz solar para tratar 

doenças de pele. Curiosamente, lesões por hanseníase eram tratadas com 

fotossensibilizadores (FSs) naturais, como psoralenos (extraídos de plantas como a 

Salsa e a erva de Stjohn) (Ackroyd et al., 2001; Mitton & Ackroyd, 2005; Ghorbani et 

al., 2018). No entanto, a aPDT foi somente reconhecida cientificamente em 1900, 

quando o médico alemão Oscar Raab, em seu doutorado, observou que a combinação 

de luz com um corante (acridina) levava à morte de um protozoário (Raab, 1900). 

Anos depois, seu orientador, Herman Von Tappeiner, chamou este fenômeno de 

“efeito fotodinâmico” e passou a realizar testes clínicos utilizando a aPDT em 

carcinomas, que apresenta aplicabilidade até os dias atuais (Jesionek & Tappeiner, 

1905; Tappeiner, 1909; Cieplik et al., 2018). Embora seu descobrimento não tenha 

sido tão recente, sua utilização clínica, especialmente no tratamento de câncer e 

doenças infecciosas, tem sido mais fortemente investigada nas últimas décadas com 

o surgimento das primeiras infecções resistentes a medicamentos na área da saúde 

(Wainwright, 2016; Wainwright et al., 2017). Atualmente, sabe-se que é um recurso 

muito útil em diversas áreas da ciência (Issawi, 2019), contra diversos tipos de 

microrganismos, com aplicabilidade não somente na área da saúde (Biel et al., 2011; 

Percival et al., 2015; Banerjee, 2017; Jia et al., 2019; Ogunbiyi, 2019; Trevisan et al., 



Couto, ACF Introdução | 41 

 

2019), mas também na agricultura, como substituto de agrotóxicos no combate à 

infestações fúngicas em plantas (de Menezes et al., 2016; Gonzales et al., 2017; 

Issawi, 2019; Paziani et al., 2019); no tratamento de ambientes aquáticos, esgotos e 

águas hospitalares (Costa et al., 2008; Carvalho et al., 2009; Arrojado et al., 2011; 

Thandu et al., 2015; Bartolomeu et al., 2017); descontaminação de alimentos 

(Luksiene & Anusevicius, 2007; Luksiene & Brovko, 2013; Buchovec et al., 2016; 

Glueck et al., 2017); na indústria, com o objetivo de conferir propriedade antibacteriana 

em produtos têxteis, a partir da incorporação de fotossensibilizadores (Feese et al., 

2011; Ringot et al., 2011; Lhotáková et al., 2012); e no combate à algas que deterioram 

a superfície de construções históricas (McCullagh & Robertson, 2006; Pohl et al., 

2014). 

Esta modalidade terapêutica é baseada na combinação de três componentes: 

uma substância química corante denominada fotossensibilizador (FS), que tem a 

capacidade de absorver luz; uma luz de comprimento de onda específico, tipicamente 

do espectro eletromagnético na faixa do visível ao infravermelho próximo; e oxigênio 

molecular (Wainwright & Pr, 1998; Sousa et al., 2013). Quando irradiado e ativado por 

uma luz de comprimento de onda específico, o FS reage com o oxigênio e 

desencadeia a produção de oxigênio singleto, superóxidos e radicais livres - espécies 

reativas de oxigênio, que agem diretamente sobre a parede celular, sendo altamente 

reativas e citotóxicas para microrganismos, pois causam danos irreversíveis às 

moléculas intracelulares, incluindo proteínas, lipídios da membrana e ácidos 

nucléicos. (Weishaupt et al., 1976; Wainwright & Pr, 1998; Sousa et al., 2013; Chrepa 

et al., 2014; Kikuchi et al., 2015; Banerjee et al., 2017; Kwiatkowski et al., 2018). O 

mecanismo da aPDT está ilustrado na Figura 5.  
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Figura 5. Mecanismos envolvidos na aPDT. A absorção de luz pelo fotossensibilizador eleva a 
molécula do seu estado básico de energia (FS0) para um estado eletrônico excitado (FS1) com rápida 
transição para um estado excitado tripleto (FS3), que é a forma terapêutica adequada do composto. 
Neste estado, o FS pode transferir energia do seu estado excitado interno e resultar na produção de 
espécies reativas de oxigênio, também denominado consumo fotoquímico de oxigênio. A partir disso, 
dois tipos de mecanismos de reação fotodinâmica podem ocorrer. A reação do tipo I é baseada na 
transferência de hidrogênio ou elétrons entre o estado tripleto FS3 e as biomoléculas. Um hidrogênio 
ou elétron é transferido entre o FS (no estado FS3) e o tecido celular, levando à produção de diversos 
tipos de radicais livres, superóxidos, radicais hidroxila e ânions superóxido, capazes de causar dano 
celular oxidativo, promover apoptose ou necrose celular. Na reação de tipo II, o oxigênio 
eletronicamente excitado e altamente reativo é liberado como oxigênio singleto (¹O2). A energia 
resultante da transição do fotossensibilizador para o estado tripleto (FS3), é transferida diretamente 
para a molécula de oxigênio. Deste modo, partículas de oxigênio singleto são geradas, cujas 
propriedades oxidantes tornam-se a principal via atuante na destruição de células microbianas (Foote, 
1991; Baptista et al., 2017). É interessante ressaltar que tem sido estudado uma possível reação de 
tipo III, independente de oxigênio, que pode explicar a excelente atuação da técnica em bactérias 
anaeróbicas (Hamblin & Abrahamse, 2020). Adaptado de Kikuchi et al. (2015). 

 

A produção das espécies reativas de oxigênio é fundamental para a indução de 

morte bacteriana. No entanto, estudos recentes demonstraram que a geração de 

aldeídos lipídicos pelos FSs é de fundamental relevância no processo de dano em 

membrana (Bacellar et al., 2018). A contribuição mútua de diferentes tipos de morte 

celular depende da localização intracelular do fotossensibilizador. O dano foto-

oxidativo é conhecido por ocorrer em moléculas-chave associadas com função da 

membrana, bem como nas estruturas intracelulares que controlam a atividade celular 

(Buytaert et al., 2007; Takasaki et al., 2009; Banerjee et al., 2017; Kwiatkowski et al., 

2018; Plotino, 2019). Um dano à essas moléculas pode levar à inativação do sistema 

de transporte da membrana, à inibição da atividade enzimática da membrana 

citoplasmática ou à peroxidação lipídica, e como consequência, uma cascata de 
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eventos celulares é desencadeada, provocando danos irreversíveis como perda de 

integridade, destruição da membrana celular e morte celular dos microrganismos 

(Buytaert et al., 2007; Takasaki et al., 2009; Banerjee et al., 2017; Kwiatkowski et al., 

2018; Plotino 2019). 

Suas vantagens também compreendem a alta seletividade aos 

microrganismos, segurança no uso, facilidade de aplicação da técnica, ausência da 

indução de dor e de efeitos colaterais, além da diminuição do tempo de tratamento 

(Soukos et al., 2006; Konopka & Goslinski, 2007; Gursoy et al., 2013; Bumb et al., 

2014; Garcia et al., 2014; Santin et al., 2014; Silva et al., 2014). Paralelamente, a 

aPDT não é tóxica para as células humanas, pois as espécies reativas possuem meia-

vida curta, difusão limitada, não desencadeiam defesas específicas pelas células e 

possuem natureza molecular primitiva, características que dificultam o 

desenvolvimento de resistência antimicrobiana à terapia (Soukos et al., 1996; 

Wainwright & Pr, 1998; Juzeniene & Moan, 2007; Cassidy et al., 2009; Banerjee et al., 

2017; Jiao et al., 2019). Além disso, seu mecanismo é diferente do das drogas 

antimicrobianas porque, geralmente, atua em vários sítios dos microrganismos 

(Juzeniene & Moan, 2007). 

O sucesso da terapia depende da seleção de um FS atóxico adequado e eficaz, 

com capacidade de absorver o comprimento de luz utilizado (Konan et al., 2002; 

Meisel & Kocher, 2005). Diferentes tipos de FSs podem ser empregados, e os mais 

conhecidos são as porfirinas, as ftalocianinas, as fenotiazinas, as clorinas, os 

xantenos e os monoterpenos (Sousa et al., 2013; Garcez et al., 2015; Singh et al., 

2015; Plotino 2019).  

Os compostos sintéticos fenotiazínicos Novo Azul de Metileno, (NAM), Azul de 

Metileno (AM) e Azul de Toluidina O (AT) são ativados pela luz (vermelha) no espectro 

de 620 a 700 nm, e apresentam características semelhantes, como baixo peso 

molecular, carga positiva e lipofilicidade, que facilitam a passagem pela parede 

bacteriana (Garcia et al., 2014; Trindade et al., 2015). O AM e o AT são mais 

comumente empregados em Odontologia, com alta capacidade de interagir com 

substâncias orgânicas, como o biofilme bacteriano (Wilson et al., 1992; Zeina et al., 

2001; Sousa et al., 2013; Cieplik et al., 2014). Em comparação ao AM, o AT parece 

ter uma afinidade maior pelo LPS bacteriano e ser mais efetivo contra bactérias Gram-

negativas (Usacheva et al., 2001; Usacheva et al., 2003; Buck, 2009). Já o  Novo Azul 

de Metileno, derivado do AM, tem sido empregado em estudos in vitro, demonstrando 
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excelentes resultados em fungos (Dai et al., 2011; Rodrigues et al., 2012; Rodrigues 

et al., 2013; Brancini et al., 2016; Fekrazad et al., 2017; Tonani et al., 2018). No 

entanto, seu uso em Odontologia ainda não é bem estabelecido, mas pode ser 

promissor, visto que é mais lipofílico que seu precursor (Dai et al., 2011; Rodrigues et 

al., 2013). 

Uma das limitações do uso de compostos fenotiazínicos consiste no fato de, 

por serem corantes, poderem causar manchamento quando em contato com tecidos 

dentários (Carvalho et al., 2011; Figueiredo et al., 2014; Costa et al., 2016; Ramalho 

et al., 2017), comprometendo assim a estética e bem-estar do paciente (Rodrigues et 

al., 2009). Procurando contornar esta limitação, compostos naturais vem cada vez 

mais sendo estudados como FSs em aPDT, especialmente a Curcumina, um corante 

natural derivado da Curcuma longa com potentes efeitos anti-inflamatórios e 

antioxidantes (Hatcher et al., 2008; Epstein et al., 2010; Hegge et al., 2012; Nardini et 

al., 2019). Recentemente, este FS tem protagonizado estudos importantes a nível 

molecular que comprovam suas propriedades anti-inflamatórias frente ao LPS, 

inibindo citocinas inflamatórias como TNF-α e IL-6 (Sun et al., 2017; Cheng et al., 

2018; Curylofo-Zotti et al., 2018; Kumari et al., 2018; Lin et al., 2018; Lu et al., 2018; 

Sorrenti et al., 2018; Xiao et al., 2018; Zhang et al., 2019; Yan et al., 2019; Toraya et 

al., 2020). Esta substância altamente lipofílica possui atividade antimicrobiana quando 

fotoativada (luz azul) em parâmetros entre 300 a 500nm de comprimento de onda, e 

é considerada um FS de baixo custo, de fácil manipulação, efetivo na aPDT, 

especialmente por possuir capacidade de penetração rápida nas membranas 

celulares e causar, imediatamente, a perda da sua integridade (Hatcher et al., 2008; 

Hegge et al., 2012; Araújo et al., 2014; Manoil et al., 2014; Paschoal et al., 2015; Nong 

et al., 2016; Kadam et al., 2018). No entanto, seu uso na aPDT como 

fotossensibilizador é relativamente recente, e os mecanismos envolvidos na sua ação 

ainda precisam ser mais bem explorados (Hegge et al., 2012). 

O tipo de luz utilizado na aPDT está diretamente relacionado ao tipo de FS que 

será empregado (Wilson & Patterson, 2008). A terapia com lasers de baixa potência 

tem demonstrado bons resultados tanto na Medicina, quanto na Odontologia, por 

apresentar propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e regenerativas, estimulando 

atividades celulares que resultam em redução da inflamação, aumento do 

metabolismo celular e proliferação de fibroblastos (Coluzzi, 2004; Posten et al., 2005; 

Stein et al., 2009; Kim & Calderhead, 2011; Percival et al., 2015; Marques et al., 2016; 
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Almeida-Junior et al., 2019; Anders et al., 2019). Além disso, tem a capacidade de 

fornecer uma quantidade adequada e eficiente de luz, proporcionando alta 

estabilidade de potência (Mang, 2004; Garcia et al., 2014). O LED é o outro tipo de 

luz que vem sendo amplamente utilizado, principalmente para irradiação de tecidos 

facilmente acessíveis. Eles possuem a vantagem de serem compactos e requerem 

menos energia quando comparado ao laser, além de serem de fácil manipulação 

(Gursoy et al., 2013; Singh et al., 2015). É importante ressaltar que a profundidade de 

penetração da luz azul (LED) é menor em comparação à luz vermelha (laser diodo), 

devido à dispersão e absorção pelas biomoléculas; por este motivo, o uso do LED 

está mais relacionado ao uso tópico em pele e cavidade bucal (Hegge et al., 2012). 

A utilização da aPDT está diretamente associada ao controle microbiológico e 

também como ferramenta auxiliar no tratamento de infecções localizadas (Dai et al., 

2010; Gursoy et al., 2013). Em Odontologia, a aPDT tem sido amplamente empregada 

no tratamento de lesões de cárie (Araújo et al., 2015; Diniz et al., 2015; Melo et al., 

2015; Mirzaie et al., 2016; Neves et al., 2016; Méndez et al., 2018; Pinheiro, 2018), da 

periodontite (Oliveira et al., 2007; Fernandes et al., 2009; Queiroz et al., 2014; Kikuchi 

et al., 2015; Moreira et al., 2015; Ramos et al., 2016; Borekci et al., 2018; Nuernberg 

et al., 2019; Park et al., 2019; Habashneh et al., 2019), no controle de biofilme (Cieplik 

et al., 2014; Paschoal et al., 2015; Tavares et al., 2018), na redução da microbiota 

bucal (Leite et al., 2014; Santin et al., 2014; Wikene et al., 2015) para o tratamento de 

halitose (Lopes et al., 2014; Gonçalves et al., 2017), candidose (Rodrigues et al., 2013; 

Fekrazad et al., 2015), além de periimplantite (Sculean et al., 2015; Tavares et al., 

2017; Albaker et al., 2018; Chambrone et al., 2018), osteoradionecrose (Ribeiro et al., 

2018) e de lesões iniciais de câncer bucal (Liu et al., 2018). 

A aPDT também tem sido demonstrada como um tratamento complementar 

promissor para dentes com lesão periapical (da Silva et al., 2012a; Garcez et al., 2015; 

Singh et al., 2015; Lane & Bonsor, 2019); cirurgias parendodônticas (Vieira et al., 

2018); na diminuição da dor pós-operatória de dentes com necrose pulpar tratados 

endodonticamente (Coelho et al., 2019); retratamentos endodônticos (Jurič et al., 

2014; Asnaashari et al., 2016); dentes com reabsorções radiculares e ósseas (Garcia 

et al., 2014; Pruthi et al., 2015); e casos de fístula extra-oral (Asnaashari et al., 2017). 

Recentemente, Miranda e Colombo (2018) demonstraram, por meio de um ensaio 

clínico aleatorizado de curta duração, a eficácia da aPDT na redução microbiana e 
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melhor cicatrização periapical após 6 meses de tratamento endodôntico, quando 

comparada com a técnica convencional sem o uso da aPDT. 

A Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana tem se mostrado uma importante aliada 

na redução dos microrganismos locais, e podem haver diferenças entre 

fotossensibilizadores no que diz respeito à resposta do organismo frente à sua 

aplicação, especialmente porque o tipo de FS empregado na terapia pode influenciar 

no desfecho do tratamento (Konan et al., 2002; Chiniforush et al., 2016; Tavares et 

al., 2017). Diante disso, é importante tentar estabelecer protocolos terapêuticos mais 

específicos, com fotossensibilizadores mais apropriados para casos em que bactérias 

Gram-negativas estão presentes e, consequentemente, a endotoxina bacteriana. 

Usacheva et al. (2001) comparou dois compostos fenotiazínicos, azul de metileno e 

azul de toluidina, quanto à sua interação com a endotoxina. Este demonstrou que o 

AT parece ter mais afinidade pelo LPS, no entanto, este é o único estudo presente na 

literatura comparando diferentes fotossensibilizadores na aPDT frente à esta 

molécula, até o presente momento.  

Avaliar o papel desta modalidade terapêutica na inativação do LPS bacteriano 

é de extrema relevância, visto que esta terapia é uma importante aliada em diversas 

áreas da saúde. Embora esta endotoxina esteja envolvida em eventos inflamatórios e 

de reabsorção óssea, não existem muitos estudos publicados na literatura específica 

comparando o efeito de diferentes FSs na inativação desta molécula. Por meio de 

estudos funcionais in vitro e in vivo, este trabalho objetivou a melhor compreensão 

dos efeitos biológicos concedidos pela aPDT a nível molecular, possibilitando maior 

conhecimento sobre seu mecanismo de ação, o que poderá proporcionar um aumento 

no índice de sucesso na prática clínica de terapias odontológicas, especialmente 

endodônticas e periodontais. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente estudo foi avaliar in vitro e in vivo a eficácia de 

diferentes FSs empregados na aPDT na inativação do lipopolissacarídeo (LPS). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar a interação do LPS de E. coli com diferentes FSs fenotiazínicos (Azul 

de Metileno, Novo Azul de Metileno e Azul de Toluidina O), utilizando 

espectrofotometria. 

- Avaliar a capacidade degradativa dos diferentes FSs (Azul de Metileno, Novo 

Azul de Metileno, Azul de Toluidina O e Curcumina) utilizados na aPDT frente à 

molécula do LPS de E. coli, por meio do ensaio de LAL (Limulus Amebocyte Lysate). 

- Avaliar o potencial inflamatório do LPS, in vitro e in vivo, após tratamento 

prévio com os diferentes FSs, utilizando ensaio funcional em macrófagos derivados 

de medula óssea (BMDMs) de comundongos e a partir da resposta sistêmica de 

camundongos após indução de choque séptico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Espectrofotometria 

 

A interação entre os FSs fenotiazínicos e a molécula de LPS foi avaliada por 

espectrofotometria conforme descrito anteriormente (Usacheva et al., 2003). A 

avaliação espectrofotométrica baseia-se no princípio de mudança de cor 

(metacromasia) que ocorre quando corantes se ligam a determinadas moléculas 

biológicas, como o LPS. 

 

Preparo das Amostras 

No fluxo laminar, o conteúdo de um frasco com 5mg de endotoxina bacteriana 

liofilizada de Escherichia coli (LPS EK-Ultrapure E.coli K12 – InVivoGen, California, 

EUA) foi ressuspendido em 1mL de água ultrapura, livre de pirogênio (ThermoFischer 

Scientific, Massachusetts, EUA) em tubo Falcon (BD Biosciences, Nova York, EUA), 

originando uma solução de concentração igual a 5mg/mL. O LPS foi preparado em 

solução estoque inicial de 100μg/mL em água ultrapura. 

Foram utilizados os fotossensibilizadores fenotiazínicos Azul de Metileno 

(#M9140, Sigma-Aldrich, Missouri, EUA), Azul de Toluidina O (#T-3250, Sigma-

Aldrich, Missouri, EUA) e Novo Azul de Metileno (#202096, Sigma-Aldrich, Missouri, 

EUA),  obtidos diretamente do fabricante e estocados em suas embalagens originais 

e em condições apropriadas de armazenagem até o início do experimento. Uma 

solução-estoque a 500μM de cada fotossensibilizador foi preparada em solução salina 

a 0,45%. 

As amostras de cada grupo foram manipuladas e obtidas em ambiente escuro 

conforme Tabela 1, com o auxílio de um vórtex durante 1 minuto. As misturas foram 

então incubadas (Incubadora 430/RDB, Nova Ética, São Paulo, Brasil) à temperatura 

ambiente (23ºC) por 30 minutos. 
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Tabela 1 - Grupos de estudo para análise no Espectrofotômetro  

GRUPO AMOSTRA TRATAMENTO 

Azul de 
Metileno 

1 Azul de Metileno 10μM 

2 Azul de Metileno 10μM + LPS 25μg/mL 

3 Azul de Metileno 10μM + LPS 50μg/mL 

4 Azul de Metileno 10μM + LPS 75μg/mL 

Azul de 
Toluidina O 

5 Azul de Toluidina O 10μM 

6 Azul de Toluidina O 10μM + LPS 25μg/mL 

7 Azul de Toluidina O 10μM + LPS 50μg/mL 

8 Azul de Toluidina O 10μM + LPS 75μg/mL 

Novo Azul de 
Metileno 

9 Novo Azul de Metileno 10μM 

10 Novo Azul de Metileno 10μM + LPS 25μg/mL 

11 Novo Azul de Metileno 10μM + LPS 50μg/mL 

12 Novo Azul de Metileno 10μM + LPS 75μg/mL 

 

Após os 30 minutos de incubação, um total de 250μL de cada amostra foram 

analisados em Espectrofotômetro UV-2550 (Shimadzu™ UV-2550® 

Spectrophotometer, Tóquio, Japão), a fim de se obter o espectro de absorção de luz 

com comprimento de onda variando de 500 a 700nm. 

 

3.2 Ensaio de LAL (Limulus Amebocyte Lysate) 

 

Os fotossensibilizadores fenotiazínicos foram colocados em contato com LPS 

de E. coli, irradiados com laser e logo após submetidos ao ensaio de LAL para 

quantificação da endotoxina bacteriana de cada solução. 

 

Preparo das Amostras 

No fluxo laminar, o conteúdo de um frasco com 5mg de endotoxina 

bacteriana liofilizada de Escherichia coli (LPS EK-Ultrapure E.coli K12 – 

InVivoGen, California, EUA) foi ressuspendido em 1mL de água livre de pirogênio 

em tubo Falcon (BD Biosciences), originando uma solução de concentração igual 

a 5mg/mL. 20μl desta solução foi então diluída em 2mL de água ultrapura, 

originando uma solução estoque inicial de 50ng/mL de LPS. Esta solução estoque 

foi diluída na água do Kit de LAL até a concentração de 5ng/mL. 

Foram utilizados os mesmos fenotiazínicos do experimento anterior  (Azul de 

Metileno, Azul de Toluidina O, Novo Azul de Metileno). Todos foram diluídos em uma 

solução-mãe de 200μM contendo água ultrapura. 
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Os fotossensibilizadores e LPS foram misturados em Eppendorf em uma 

solução única até atingir a concentração de uso (100μM e 2,5ng/mL, 

respectivamente) com o auxílio de um vórtex e em ambiente escuro. Logo após, 

algumas amostras passaram por irradiação de luz, realizada por meio de laser 

Diodo de Arseneto de Gálio Alumínio (AsGaAl) Therapy XT® (DMC, São Paulo, 

Brasil), com parâmetros de 660nm de comprimento de onda (laser vermelho), 

diâmetro da ponteira de 0,002826cm²,  potência de 100mW e densidade de 

energia ou fluência de 4J/cm2. O tempo preconizado para aplicação foi de 1 

minuto (Sousa et al. 2013). 

Uma vez que o uso do Ca(OH)2  é bem estabelecido para a inativação do 

LPS bacteriano (Safavi & Nichols, 1994; Barthel et al., 1997; Nelson-filho et al., 

2002; Jiang et al., 2003; Oliveira et al., 2005; Guo et al., 2014; Marinho et al., 2018), 

foi optado por incluí-lo como controle. Conforme previamente descrito por Rocha 

et al. (2009), 250mg de Ca(OH)2  p.a. (Merck, Darmstádio, Alemanha) foram 

diluídos em 10mL de água apirogênica para obter uma suspensão de concentração 

final de 25mg/mL, que logo após foi homogeinizada em um agitador automático 

(Mixtron®: Troptronix, São Paulo, SP, Brasil) por 10 minutos. 50μL de solução de 

LPS a 50μg/mL foram adicionadas em 950μL da suspensão de Ca(OH)2 e 

estocadas em uma incubadora a 37ºC sob agitação rotacional (126 rpm), por 24h. 

Passado este período, a solução foi colocada em uma centrífuga (2000 rpm) a 20ºC 

por 7 minutos, diluído até atingir a concentração de 100ng/mL de LPS e 50μL de 

seu sobrenadante foi coletado para inclusão amostral no experimento. 

As amostras foram então distribuídas (50μL de cada uma) em uma placa de 

poliestireno de 96 poços apirogênica (96 Wells Cell Culture Cluster – non pyrogenic-

Corning Incorporated – Tewksbury, Massachusetts, EUA) para quantificação de 

endotoxina bacteriana por meio do ensaio de LAL, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 - Grupos de estudo do ensaio de LAL  

GRUPO AMOSTRA TRATAMENTO 

Curva Padrão 

1 1 UE/mL 

2 0,5 UE/mL 

3 0,25 UE/mL 

4 0,1 UE/mL 

5 0 UE/mL 

Controles 
6 Água Ultrapura 

7 Ca(OH)2 + LPS 100ng/mL 

LPS 
8 LPS 2,5ng/mL 

9 LPS 2,5ng/mL + Laser 

FSs 

10 Azul de Metileno 100μM  

11 Azul de Toluidina O 100μM 

12 Novo Azul de Metileno 100μM 

FSs + LUZ 

13 Azul de Metileno 100μM + Laser 

14 Azul de Toluidina O 100μM + Laser 

15 Novo Azul de Metileno 100μM + Laser 

FSs + LPS 

16 Azul de Metileno 100μM + LPS 2,5ng/mL 

17 Azul de Toluidina O 100μM + LPS 2,5ng/mL 

18 Novo Azul de Metileno 100μM + LPS 2,5ng/mL 

FSs + LPS + LUZ 

19 Azul de Metileno 100μM + LPS 2,5ng/ mL + Laser 

20 Azul de Toluidina O 100μM + LPS 2,5ng/mL + Laser 

21 Novo Azul de Metileno 100Μm + LPS 2,5ng/mL + Laser 

 

Teste de LAL 

A quantificação da endotoxina bacteriana foi efetuada por meio do teste QCL-

1000™ (Limulus Amebocyte Lysate QCL-1000™, Lonza Walkersville, Maryland, 

EUA), seguindo as instruções do fabricante.  

Diante do fluxo laminar, uma seringa de 1mL foi utilizada para reconstituição 

da endotoxina liofilizada em 1mL de água (ambos do kit QCL-1000™). Este tubo 

com a endotoxina restituída foi agitado vigorosamente em vórtex por 15 minutos 

contínuos. Com uma seringa de 10mL, o substrato cromogênico foi ressuspendido 

com a adição de 6,5mL de água (kit). Logo após, o frasco foi envolvido com papel 

alumínio para protegê-lo da luz e deixado em estufa a 37ºC até o momento do uso. 

Utilizando uma seringa de 5mL, o LAL foi reconstituído com 1,4mL de água (kit) 

e levemente homogeinizado com agitação manual. A solução do reagente de parada 

foi feita com ácido acético glacial a 25% (2,5mL de ácido acético em 7,5mL de água 

do kit). 
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Para a confecção da curva padrão, a endotoxina precisou ser diluída para uma 

concentração final de 1UE/mL (100 μL da solução estoque em 2600 μL da água do 

kit). Em seguida, na placa de de 96 poços apirogênica, previamente armazenada em 

estufa por 30 minutos, a solução de endotoxina diluída foi transferida diretamente na 

placa de acordo com a Tabela 3:  

Tabela 3 - Diluição da curva padrão (volume total de 50 μL por poço) 

Curva 
Volume da solução de 

1UE/mL 
Volume de água (kit) 

1 50 μL 0 μL 

0,5 25 μL 25 Μl 

0,25 12,5 μL 37,5 Μl 

0,1 5 μL 45 Μl 

0 0 μL 50 μL 

 

Após a distribuição, em cada um dos poços (amostras e curva) foram 

acrescentados 50µL do Limulus Amebocyte Lysate (LAL), seguido de cuidadosa 

agitação por 15 segundos e incubação por 10 minutos a 37°C. Depois, foram 

adicionados nos poços 100µL do substrato cromogênico, em ausência de luz e 

mantendo uma taxa de pipetação constante, seguido de agitação e incubação por 

mais 6 minutos. Então foram acrescentados 100µL de reagente de parada (ácido 

acético glacial a 25%), a fim de interromper a reação.  

A leitura da placa foi realizada utilizando um espectrofotômetro (Ultramark, Bio-

Rad Laboratories, California, USA), a fim de avaliar as absorbâncias de cada amostra 

a 405nm. Sabe-se que a absorbância é diretamente proporcional à quantidade de 

endotoxina presente nos poços e sua correlação com a concentração de endotoxina 

é linear, na faixa de 0,1-1,0 UE/mL. A concentração de endotoxina em cada amostra, 

em UE/mL, foi obtida a partir dos valores de absorbância das soluções contendo 

quantidades conhecidas de endotoxina (padrão).  

Não houve necessidade de diluição das amostras neste experimento. 

 

3.3 Ensaio funcional em macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) 

 

Este ensaio foi adaptado da metodologia de Warren e Vogel, (1985) e visou 

determinar se o tratamento (aPDT) variando os fotossensibilizadores é eficaz na 
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redução das propriedades inflamatórias do LPS frente aos macrófagos, os quais são 

ativados e promovem inflamação quando em contato com endotoxinas.  

 

Aspectos Éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 

(processo 2019.1.173.58.4) (Anexos A e B) e foi realizado seguindo as normas 

internacionais de experimentação em animais vivos. Os cuidados com o bem estar 

dos animais que foram utilizados no estudo seguiram as normas do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e, durante o período 

experimental, os animais foram mantidos no Biotério em fotoperíodo de 12/12 horas, 

com água e ração ad libitum. 

 

Obtenção dos BMDMs 

Células precursoras de macrófagos foram obtidas da medula óssea de fêmures 

e tíbias de camundongos e cultivadas em meio R20/30, caracterizado por RPMI 

(GIBCO®, Massachusetts, EUA) suplementado com 20% de soro fetal bovino 

(GIBCO®, Massachusetts, EUA), 2mM de glutamina, 25mM de HEPES pH 7,2, e com 

30% de meio condicionado de células L-929 (LCCM), que produz grandes 

quantidades de M-CSF (Fator Estimulador de Colônias de Macrófagos).  

Foram utilizados 10 camundongos isogênicos da linhagem C57BL/6, machos, 

com 6 a 8 semanas de idade, pesando de 15 a 20 gramas e provenientes do Biotério 

Central do Campus de Ribeirão Preto – USP (protocolo nº 2019.1.173.58.4). Os 

animais foram mantidos no Biotério da FORP-USP, com água e ração ad libitum. Após 

anestesia com Xilazina a 2% (7 mg/kg de peso corporal) e Ketamina a 10% (35 mg/kg 

de peso corporal), os roedores foram eutanasiados para remoção de seus fêmures e 

tíbias. Os animais tiveram as medulas ósseas cuidadosamente removidas em 

ambiente estéril, com auxílio de agulha e seringa 13 x 4,5 mm contendo meio RPMI 

incompleto, processo denominado “flushing”. As células recém colhidas foram lavadas 

e centrifugadas a 300 x g por 5 minutos, depois diluídas em meio R20/30 e distribuídas 

em placas de cultura em volume de 10 mL por placa utilizada (um fêmur = 4 placas). 

Um total de 10 mL de meio R20/30 foi adicionado após três dias de cultura em cada 

placa, com o intuito de suplementar o meio e garantir/estimular a diferenciação das 

células progenitoras da medula em macrófagos. Ao final de 7 dias, estas células 
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diferenciadas (BMDMs) foram removidas de cada placa utilizando solução de 10mL 

PBS e 100 µL de EDTA e fenotipadas por citometria de fluxo - FACSCantoII (BD 

Biosciences, Connecticut, EUA). Um total de 2x105 macrófagos foram distribuídos em 

placas de cultura de 48 poços, incubados por 3 horas para aderência e ficaram prontos 

para uso após o descarte do sobrenadante para a inclusão dos estímulos. 

Os experimentos foram conduzidos com culturas de células possuindo no 

mínimo 95% de positividade para CD11b e F4/80, marcadores de macrófagos bem 

descritos na literatura (de Castro-Jorge et al. 2019). 

 

Preparo das Amostras 

Estas células foram estimuladas em diferentes condições, com LPS puro 

ou pré-incubado com diferentes FSs, irradiados com luz ou não, conforme tabela 

4. Além dos derivados fenotiazínicos das etapas anteriores, a Curcumina (C1386 

Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) também foi inclusa para avaliação neste 

experimento. Esta necessitou ser diluída em 10% de Dimetilsulfóxido (DMSO), para 

garantir a solubilização do pó, insolúvel em veículos aquosos (por ser lipofílico), e a 

sua estabilidade (da Frota et al., 2015; Wikene et al., 2015).  

A irradiação com luz foi realizada com laser para os derivados 

fenotiazínicos, conforme descrito anteriormente no ensaio de LAL e, para a 

Curcumina, a fonte de luz utilizada foi de LED (Radii-Cal, SDI Limited, Bayswater, 

Victoria, Australia), com parâmetros de 450nm de comprimento de onda (luz azul) 

e densidade de energia ou fluência de 72J/cm². O tempo preconizado para 

aplicação de ambas as fontes de luz foi de 1 minuto (Sousa et al. 2013), com 

início da irradiação a partir da abertura na parte superior do Eppendorf. Para o 

laser, foi realizado movimentos helicoidais, uma vez que seu diâmetro de feixe é 

menor e tem direcionalidade (sem divergência dos feixes luminosos, como ocorre 

com o LED). 
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Tabela 4 - Grupos de estudo para o ensaio funcional in vitro com BMDMs 

GRUPO AMOSTRAS 
TRATAMENTO 

BMDMs 

CONTROLES 

1 Não Tratado (NT) 

2 Ca(OH)2 

3 Ca(OH)2 + LPS 250ng/mL 

4 LPS 250ng/mL 

5 LPS 250ng/Ml + Laser 

6 LPS 250ng/Ml + LED 

FSs + LUZ 

7 AM 100μM 

8 AT 100μM 

9 CUR 100μM 

FSs + LPS 

11 AM 1μM + LPS 250ng/mL 

12 AM 10μM + LPS 250ng/mL 

13 AM 100μM + LPS 250ng/mL 

14 AT 1μM + LPS 250ng/mL 

15 AT 10μM + LPS 250ng/mL 

16 AT 100μM + LPS 250ng/mL 

17 CUR 1μM + LPS 250ng/mL 

18 CUR 10μM + LPS 250ng/mL 

19 CUR 100μM + LPS 250ng/mL 

FSs + LPS + LUZ 

20 AM 1μM + LPS 250ng/mL + Laser 

21 AM 10μM + LPS 250ng/mL + Laser 

22 AM 100μM + LPS 250ng/mL + Laser 

23 AT 1μM + LPS 250ng/mL + Laser 

24 AT 10μM + LPS 250ng/mL + Laser 

25 AT 100μM + LPS 250ng/mL + Laser 

28 CUR 1μM + LPS 250ng/mL + LED 

29 CUR 10μM + LPS 250ng/mL + LED 

30 CUR 100μM + LPS 250ng/mL + LED 
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Após a realização deste experimento, outro ensaio independente foi feito, desta 

fez com adequações de concentração, inclusão de um novo FS (NAM) e sem a 

irradiação de fontes de luz. A distribuição das amostras está conforme descrito na 

tabela 5. 

 

Tabela 5 - Grupos de estudo para o ensaio funcional in vitro  

GRUPO AMOSTRAS 
TRATAMENTO  

BMDMs 

CONTROLES 

1 Não Tratado (NT) 

2 DMSO 

3 Ca(OH)2 

4 Ca(OH)2 + LPS 250ng/mL 

5 LPS puro - 250ng/mL 

FSs 

6 NAM 25μM 

7 NAM 50μM 

8 NAM 100μM 

9 AM 25μM 

10 AM 50μM 

11 AM 100μM 

12 AT 25μM 

13 AT 50μM 

14 AT 100μM 

15 CUR 25μM 

16 CUR 50μM 

17 CUR 100μM 

FSs + LPS 

18 NAM 25Μm + LPS 250ng/mL 

19 NAM 50μM + LPS 250ng/mL 

20 NAM 100μM + LPS 250ng/mL 

21 AM 25μM + LPS 250ng/mL 

22 AM 50μM + LPS 250ng/mL 

23 AM 100μM + LPS 250ng/mL 

24 AT 25μM + LPS 250ng/mL 

25 AT 50μM + LPS 250ng/mL 

26 AT 100μM + LPS 250ng/mL 

27 CUR 25μM + LPS 250ng/mL 

28 CUR 50μM + LPS 250ng/mL 

29 CUR 100μM + LPS 250ng/mL 

 

Ensaios de ELISA 

Após 4 horas de estímulo com os diversos tratamentos utilizados conforme 

tabela acima, o sobrenadante livre de células foi coletado em cada poço, e os níveis 

de IL-6 e TNF- foram quantificados, usando kits de ELISA (BD Biosciences, Nova 

York, EUA) para IL-6 e TNF-, conforme instruções do fabricante.  
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Avaliação de Viabilidade Celular (MTT)  

A fim de se avaliar se os efeitos observados no experimento anterior eram 

devidos à possíveis efeitos tóxicos dos FSs diretamente nas células, foi realizado o 

teste de MTT, com base no protocolo previamente descrito por Mosmann (1983) e 

Qiao et al. (2014). As amostras foram preparadas conforme a Tabela 5, seguida da 

realização deste teste de viabilidade celular.  

O teste do MTT (brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]) é 

um teste colorimétrico e envolve a quantificação de células viáveis por meio do 

fenômeno de clivagem do anel de tetrazólio pelas desidrogenases mitocondriais, 

presentes apenas em células metabolicamente viáveis. Este anel, ao ser clivado, 

transforma-se de um composto de coloração amarela em um composto de coloração 

roxa, chamado de formazan (E,Z-1-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-1,3-diphenylformazan) 

que são cristais insolúveis em soluções aquosas. Assim sendo, a produção de 

formazan reflete o estado funcional da cadeia respiratória. 

Os sobrenadantes das culturas celulares, contendo os agentes testados, foram 

removidos e as células foram cultivadas com uma solução de MTT (5 mg/ml) em PBS, 

durante 1 hora em estufa a 37°C. Após esta incubação, a placa de foi levada ao 

espectrofotômetro SpectraMax i3 (Thermo Scientific, Massachusets, EUA), a fim de se 

realizar a quantificação da inibição enzimática em comprimentos de onda de 570nm (Figura 

6).  

 

 
                                                                                                                            Arquivo Pessoal 

 

Figura 6. Placa analisada para ensaio de MTT. A atividade metabólica celular se apresentou normal, 
ou seja, as células apresentaram-se viáveis, ocorrendo a conversão do reagente MTT em um produto 
de coloração roxa – o formazan (células mortas não são capazes de realizar essa conversão). Dessa 
forma, a coloração roxa é utilizada como um quantificador de viabilidade das células testadas. Quanto 
menor a coloração roxa, maior é a citotoxicidade/morte celular.  
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3.4 Indução de choque séptico em camundongos 

 

Este estudo in vivo foi realizado com base na metodologia descrita previamente 

por Kayagaki et al. (2013), onde camundongos são injetados com grandes 

quantidades de LPS pela via intraperitoneal, o que leva o animal a óbito em poucas 

horas. Este modelo experimental em murinos é utilizado para mimetizar o choque 

séptico em humanos, que ocorre em casos de septicemia grave, onde encontram-se 

presentes elevados níveis sistêmicos de LPS. Ainda conforme este estudo, a dose 

utilizada foi de 54mg/kg de LPS liofilizado de Escherichia coli  (E. coli 0111:B4 Sigma-

Aldrich #L4130, Missouri, EUA) e, após sua administração no peritôneo de 

camundongos selvagens (de forma pura e associado a diferentes 

fotossensibilizadores), foi acompanhada a sobrevida destes animais por 40 horas. 

 

Cálculo Amostral  

O cálculo amostral foi realizado utilizando o Software GPower 3.1 (Franz Faul, 

Universitat Kiel, Alemanha). Para isso, foi determinado um poder de 95%, nível de 

significância de 5% e tamanho de efeito médio de 0,8. Assim, um tamanho amostral 

adequado de pelo menos 30 camundongos foi atingido, considerando uma taxa de 

perda de 20%. Para se obter um resultado estatisticamente significante, o total foi 

distribuído entre os 5 grupos, ou seja, em média 6 animais por grupo.  

 

Modelo Animal 

Foram utilizados um total de 30 camundongos isogênicos da linhagem C57BL/6 

selvagens, machos, com 6 a 8 semanas de idade, pesando de 15 a 20 gramas e 

provenientes do Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto – USP. 

 

Distribuição dos grupos de estudo 

Para este modelo de estudo, 30 animais foram distribuídos em 5 grupos (n=6), 

conforme descrito na Tabela 6. 

 

  



64 | Material e Métodos Couto, ACF  

Tabela 6 - Grupos de estudo in vivo do modelo de choque séptico 

GRUPO 
TRATAMENTO 

Injeção Peritoneal em camundongos 

Nº DE 
ANIMAIS (n) 

I LPS puro - 54 mg/kg (controle positivo) 6 

II LPS 54 mg/kg + Azul de Metileno 1000μM 6 

III LPS 54 mg/kg + Novo Azul de Metileno 1000μM 6 

IV LPS 54 mg/kg + Azul de Toluidina O 1000μM 6 

V LPS 54 mg/kg + Curcumina 1000μM 6 

  Total: 30 

 

Preparo dos Fotossensibilizadores e LPS 

Foram utilizados os fotossensibilizadores Azul de Metileno, Azul de Toluidina 

O, Novo Azul de Metileno e Curcumina (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA) em uma 

solução-mãe de 2000μM contendo água ultrapura, exceto para a Curcumina, que foi 

diluída em 10% de Dimetilsulfóxido (DMSO), pelos mesmos motivos que na etapa 

anterior. 

O LPS foi preparado a 54mg/kg e misturado com cada FS a 1000μM, em um 

volume total de 200μL para inoculação. As misturas e diluições foram realizadas em 

ambiente escuro com o auxílio de um vortex durante 1 minuto e incubadas por 30 

minutos. Logo após, foram inoculadas no peritônio dos animais. 

 

Período Experimental 

Os camundongos foram avaliados após a aplicação peritoneal do LPS durante 

40 horas, com monitoramento constante do bem-estar dos animais durante todo esse 

tempo.  

Ao final do período experimental, os grupos experimentais e controle foram 

anestesiados com injeção intramuscular de Ketamina a 10% (Agener União Química 

Farmacêutica Nacional S/A, São Paulo, Brasil) e Xilasina a 2% (Dopaser, Laboratórios 

Calier, SA, Barcelona, Espanha), nas doses de 35 mg/kg e 7 mg/kg, respectivamente, 

e subsequentemente expostos à câmara de CO2  disponível no Biotério da FORP/USP 

para eutanásia.  
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3.5 Análise estatística 

 

Os resultados estão representados por meio da média e desvio padrão (SD). 

Nos experimentos em que a análise estatística foi aplicável, para comparação entre 

dois grupos, foi utilizado teste t de Student (experimentos de cultura celular) e análise 

de sobrevivência de Kaplan-Meier (choque séptico). Todas as análises foram feitas 

com o auxílio do software GraphPad-Prism versão 8.0 (GraphPad Software Inc., San 

Diego CA, EUA). Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças 

que apresentaram valores de P igual ou menor a 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Os espectros de Azul de Metileno, Azul de Toluidina O e Novo Azul de 

Metileno mudam progressivamente com o aumento das concentrações de LPS 

 

Com o intuito de investigar a interação dos fotossensibilizadores com a 

endotoxina bacteriana, foi adicionado LPS de E. coli às soluções de AT, AM e NAM a 

10μM, e realizado ensaio de espectrofotometria, conforme descrito em estudos 

prévios (Usacheva et al., 2003). A cor das soluções de AT mudou progressivamente 

conforme adição de quantidades crescentes de LPS, variando de azul a violeta 

rosado, demonstrando uma interação visível entre estes compostos. A alteração de 

cor em AM não foi visível e o NAM apresentou alteração discreta, variando de um tom 

de azul mais claro, similar ao AT, para um tom mais escuro (Figura 7).  

Diferentemente dos espectros de Azul de Metileno, em ambos os tempos de 

incubação, foram observadas mudanças significativas nos espectros de absorção do 

Azul de Toluidina O e do Novo Azul de Metileno quando em contato com o LPS. Os 

resultados indicam que este dois FSs, além de apresentarem um ponto isobéstico 

mais definido, interagem mais fortemente com o LPS quando comparados ao AM. 

Observou-se, ainda, pouca variação nos espectros ao comprarar os dois rempos de 

incubação, especialmente em AM. Os resultados de AT e NAM sugerem que com uma 

incubação mais longa, ocorre discreta alteração no ponto isobéstico, mais visível na 

primeira curva em NAM, mas ainda permanecendo a interação entre FS e LPS. O pico 

de absorbância observado pelo AT e NAM foi na faixa de 630nm, enquanto que o do 

AM foi observado no comprimento de onda de 664nm. (Figura 8). 
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Arquivo Pessoal 

 

Figura 7. Coloração das soluções de AT (A), AM (B) e NAM (C) com progressivo acréscimo de 
LPS (0mg/mL, 25 mg/mL, 50 mg/mL e 75 mg/μl, da esquerda para a direita). É possível observar a 
alteração da coloração (azul a violeta rosado) das soluções de AT (A) frente à adição progressiva de 
diferentes concentrações de LPS. O AM (B) manteve a coloração inicial azul e o NAM (C) teve alteração 
discreta na concentração 75μM, para um tom diferente do inicial, mais escuro. 
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Figura 8. Efeito da incubação por 30 minutos (A, C, E) e 4 minutos (B, D, F) do LPS de E. coli no 
espectro dos fotossensibilizadores fenotiazínicos (A-F). Espectro do Azul de Metileno (10μM) (A, 
B), Azul de Toluidina O (10μM) (C, D) e Novo Azul de Metileno (10μM) (E, F), na presença do 
lipopolissacarídeo (LPS) de E. coli, nas concentrações de 0mg/mL, 25 mg/mL, 50 mg/mL e 75 mg/mL. 
Os dados são representativos de quatro experimentos independentes. 
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4.2 A incubação do LPS bacteriano com diferentes FSs induz à sua degradação 

 

O experimento de espectrofotometria sugere que o LPS interage com os 

diferentes FSs testados, levantando a hipótese de que esta reação pudesse levar a 

endotoxina bacteriana a sofrer modificações estruturais. A fim de avaliar se a 

quantidade de LPS em solução sofre alguma alteração frente à incubação com os 

diferentes FSs, foi realizado o ensaio de quantificação dos níveis de LPS, pelo método 

de LAL, conforme previamente descrito na metodologia. 

Os resultados demonstram que a pré-incubação da endotoxina com AM, AT e 

NAM é suficiente para reduzir significativamente as concentrações do LPS em 

solução, sendo dispensável a presença da irradiação com Laser. O hidróxido de cálcio 

foi utilizado como controle positivo da inativação do LPS, funcionando 

adequadamente. Desta forma, este ensaio sugere fortemente que o LPS possa ser 

degradado na presença dos diferentes FSs, ou ao menos modificar sua estrutura 

molecular a ponto de que a reação química promovida pelo método de LAL não 

consiga produzir uma leitura correta dos níveis desta molécula (Figura 9). 

 

Figura 9. A incubação com diferentes FSs altera os níveis de endotoxina em solução. Amostras 
de LPS (2,5 ng/mL) foram pré-incubadas com diferentes FSs (100 μM) por 30 minutos. Após este 
período, os níveis de endotoxina foram determinados pelo método de LAL. O Ca(OH)2 foi utilizado 
como controle positivo de inativação do LPS, e o DMSO e H20 (solventes dos diferentes FSs) foram 
utilizados como controles negativos. AM: Azul de metileno. NAM: Novo azul de metileno. AT: Azul de 
toluidina. L: Laser. Os resultados foram obtidos de dois experimentos independentes realizados em 
replicata única, em placa de 96 poços, sendo apenas um experimento representativo demonstrado.  
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4.3 A interação dos FSs com o LPS reduz sua capacidade inflamatória 

 

Os resultados obtidos até o momento nos sugerem que os FSs apresentam a 

capacidade de interagir de forma física ou química com o LPS, modificando sua 

estrutura molecular e, possivelmente, o inativando. Uma das principais funções 

biológicas já descritas para a endotoxina bacteriana é  sua capacidade altamente 

inflamatória, sendo prontamente reconhecida por receptores do sistema imune inato, 

presentes muitas vezes em células imunológicas, como os macrófagos (Poltorak et 

al., 1998; Hagar et al., 2013; Kayagaki et al., 2013; O’Neill et al., 2013; de Carvalho et 

al., 2019). Desta forma, hipotetizou-se que a interação do LPS com os FSs pudesse 

alterar a capacidade de reconhecimento da endotoxina por macrófagos. Para testar 

esta hipótese, foram utilizados macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs), 

para ensaios de estimulação em cultura de células conforme descrito na metodologia. 

Os resultados demonstram que o LPS funciona como forte indutor da produção de 

citocinas inflamatórias, como TNF e IL-6, conforme previamente descrito. No entanto, 

a pré-incubação com os diferentes FSs foi capaz de reduzir significativamente a 

capacidade inflamatória do LPS de forma dose dependente, assim como observado 

para o controle positivo de inativação (hidróxido de cálcio) (Figura 10).  

De forma interessante, a irradiação com Laser e LED associada aos FSs 

mostrou-se dispensável para a indução deste efeito, dado que apenas a incubação 

com os FSs mostrou-se suficiente para reduzir de forma significativa a produção de 

citocinas induzida pelo LPS. Curiosamente, a irradiação de luz no LPS de forma 

isolada, sem a combinação de FSs, reduziu significantemente os níveis de produção 

de IL-6 em todos os grupos observados (Figura 10). 

Como apenas a incubação com os FSs mostrou-se suficiente para reduzir de 

forma significativa a produção de citocinas induzida pelo LPS, o experimento foi 

repetido, sem o uso da luz, e com a inclusão do Novo Azul de Metileno. Além disso, 

as concentrações foram readequadas para 25μM e 50μM, ao invés de 1μM e 10μM, 

visto que a concentração de 100μM pareceu mais efetiva (Figura 11). 
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Figura 10. A pré-incubação do LPS com diferentes FSs reduz os níveis de IL-6 e TNF-α no 
sobrenadante da solução, independente da fonte de luz. BMDMs foram estimulados com LPS (250 
ng/mL) puro ou previamente incubados por 30 minutos com diferentes FSs. Após 4 horas de estímulo, 
os sobrenadantes livres de células foram coletados e a concentração de IL-6 (A,C,E) e TNF-α (B,D,F) 
foi determinada por ELISA. Os resultados são apresentados como média ± DP e a análise estatística 
foi realizada pelo teste t de Student não pareado. P<0,05 (*) foi considerado estatisticamente 
significativo quando comparado ao LPS (controle). Um experimento representativo de quatro 
experimentos independentes, realizado com replicatas técnicas, é mostrado. NT: não-tratado. AM: Azul 
de metileno. NAM: Novo azul de metileno. CUR: Curcumina. AT: Azul de toluidina. L: Laser. 
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Figura 11. A pré-incubação do LPS com diferentes FSs reduz os níveis de IL-6 e TNF-α no 
sobrenadante da solução. Após estimulação com LPS pré-incubado com diferentes tipos de FSs, os 
níveis das citocinas inflamatórias IL-6 (A,C,E,G) e TNF-α (B,D,F,H) reduziram progressivamente 
conforme aumento de concentração dos FSs, quando comparado ao grupo que foi estimulado com LPS 
puro. O Ca(OH)2 foi utilizado como controle positivo de inativação do LPS, e o DMSO e H20 (solventes 
dos diferentes FSs) foram utilizados como controles negativos. Os dados são representativos de dois 
experimentos independentes realizados em triplicatas técnicas, em placa de 48 poços, com apenas um 
experimento representativo demonstrado. Os resultados são apresentados como média ± DP e a 
análise estatística foi realizada pelo teste t de Student não pareado. P<0,05 (*) foi considerado 
estatisticamente significativo quando comparado ao LPS (controle). 
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De forma geral, os resultados encontrados até aqui sugerem que os diferentes 

FSs empregados nos experimentos acima, diminuem a capacidade inflamatória do 

LPS. Entretanto, uma hipótese alternativa seria de que o contato dos FSs com as 

células poderiam diminuir sua responsividade à endotoxina bacteriana, podendo levar 

à morte celular. Para avaliar diretamente um possível efeito citotóxico dos diferentes 

FSs nos BMDMs, foi realizado o ensaio de MTT, em paralelo ao ensaio de dosagem 

de citocinas, nos macrófagos tratados nas diferentes condições citadas acima. Os 

resultados demonstram que, nas concentrações utilizadas, nenhum dos FSs 

empregados foram capaz de induzir alteração metabólica/citotoxicidade celular, o que 

fortalece ainda mais a hipótese de que modificações sofridas pelo LPS a nível 

molecular, frente ao tratamento com os FSs, e não fatores intrínsecos ao contato dos 

BMDMs com os compostos, seria o principal fator relacionado à diminuição da 

secreção de citocinas inflamatórias frente à endotoxina (Figura 12). Os valores da 

viabilidade celular foram expressos em porcentagem. 

 

 

Figura 12. A incubação com LPS e diferentes FSs não é tóxica para os macrófagos. Após estímulo 
com LPS (250 ng/mL) puro ou pré-tratado com diferentes FSs em diferentes concentrações, foi 
realizado o ensaio de MTT, e a fluorescência dos poços contendo as diferentes condições 
experimentais foi determinada por especrofotometria, com valores expressos em porcentagem. NT: 
não-tratado. AM: Azul de metileno. NAM: Novo azul de metileno. C: Curcumina. AT: Azul de toluidina. 
Os resultados foram obtidos de dois experimentos independentes realizados em replicata única, em 
placa de 96 poços, sendo apenas um experimento representativo demonstrado.  
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4.4 A pré-incubação do LPS com Curcumina previne choque séptico in vivo 

 

Por fim, com o objetivo de validar o efeito anti-inflamatório dos diferentes FSs 

empregados neste estudo, foi utilizado um modelo in vivo. Optou-se por empregar o 

modelo de choque séptico, por meio de inoculação com dose letal de LPS (54mg/kg) 

previamente incubado por 30 minutos com o AM, AT, NAM e CUR a 1000μM. Espera-

se que, nestas condições experimentais, o LPS puro (grupo controle) induza 100% de 

morte nestes animais, em até 24 horas, após injeção intraperitoneal, conforme já 

demonstrado em estudos prévios (Hagar et al., 2013; Kayagaki et al., 2013). Nossos 

resultados demonstram que os animais injetados com LPS, de fato, sucumbiram ao 

choque séptico, em sua maioria, 20 horas após o tratamento (83,3% de mortalidade). 

De maneira interessante, apenas a Curcumina (83,3% de sobrevida), foi capaz de 

impedir a morte dos animais dentro da janela de tempo analisada. (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Estudo in vivo: grupo injetado com LPS + Curcumina apresentou uma taxa de 83,3% 
de sobrevivência, com diferença estastisticamente significante quando comparado ao grupo 
controle (LPS puro). AM: Azul de metileno. NAM: Novo azul de metileno. C: Curcumina. AT: Azul de 
toluidina. Os resultados foram obtidos de um experimento independente realizado em replicata única. 
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5 DISCUSSÃO  

 

Apesar da aPDT ser amplamente estudada e empregada nas mais diversas 

áreas da saúde e da ciência, muitos aspectos da sua utilização podem ser 

aprimorados em prol do seu máximo desempenho (Alvarenga et al., 2019; Plotino, 

2018). Alinhados com este ponto de vista, vários estudos procuraram avaliar 

parâmetros importantes como o tempo de pré-irradiação (Fumes et al., 2018), 

irradiação (Alvarenga et al., 2019), fontes de luz disponíveis (Wilson & Patterson, 

2008; Nagata et al., 2012; Asnaashari et al., 2016),  capacidade de resistência 

antimicrobiana ao tratamento (Tavares et al., 2010; Maisch, 2015; Wainwright et al., 

2017), solventes empregados (Nuñez et al., 2014),  e concentrações adequadas de 

uso dos fotossensibilizadores (Garcia et al., 2014).  

Os efeitos antimicrobianos da aPDT são incontestáveis (Wainwright & Pr, 1998; 

Meisel & Kocher, 2005; Biel et al., 2011; Gursoy et al., 2013; Baltazar et al., 2015; 

Carrera et al., 2017; Cieplik et al., 2018). Porém, estabelecer protocolos frente à 

variedade de recursos existentes para a sua utilização induzem à investigação de 

compostos mais apropriados, como FSs aplicados a situações clínicas específicas.  

Nesse contexto, nosso estudo procurou avaliar se diferentes FSs empregados 

atualmente na aPDT possuem a capacidade de interferir na virulência de uma 

importante molécula envolvida nos processos inflamatórios mediados por bactérias 

Gram-negativas: o LPS ou endotoxina bacteriana. A partir da utilização de modelos e 

técnicas amplamente empregadas na literatura, buscamos para testar hipóteses 

diretas sobre o efeito dos FSs no LPS (Mosmann, 1983; Poltorak et al., 1998; 

Usacheva et al., 2003; Kayagaki et al., 2013; Diniz et al., 2015, Ahn et al., 2017).  

Estudos acerca deste tema são escassos. Rabello et al. (2017) demonstraram 

em um estudo clínico que a utilização da aPDT em tratamento endodôntico não foi 

suficiente para inativação das endotoxinas. No entanto, os autores utilizaram Azul de 

Metileno como FS, reforçando a necessidade de abordagens mais amplas e 

definitivas, com fotossensibilizadores mais apropriados para obtenção de resultados 

mais conclusivos, visto que o tipo de FS pode influenciar neste desfecho (Chiniforush 

et al., 2016; Tavares et al., 2017).  

Em um estudo in vitro proposto por Usacheva et al. (2003), foi verificado a 

interação do LPS com os compostos fenotiazínicos Azul de Toluidina e Azul de 

Metileno. Os resultados mostraram-se satisfatórios para ambos, embora tenha sido 
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sugerido que o Azul de Toluidina interage mais eficientemente com o LPS de bactérias 

Gram-negativas do que o Azul de Metileno, devido a sua melhor habilidade na 

formação de dímeros na presença bacteriana. De fato, este resultado corrobora com 

os achados do nosso trabalho, visto que o Azul de Metileno apresentou menor 

interação com o LPS quando comparado aos outros dois fenotiazínicos avaliados. 

Neste estudo, foi empregado o tempo de incubação de 1 hora, adaptado para o nosso 

trabalho para 30 minutos, não demonstrando grandes variações no espectro de 

absorbância entre estes dois tempos e indicando que ainda há uma possível interação 

entre esses compostos. A fim de avaliar se o mesmo padrão se repetia com o tempo 

de 4 minutos, numa tentativa de reproduzir o tempo que é empregado na clínica, 

observou-se pouca variação nos espectros, especialmente em AM. Os resultados de 

AT e NAM sugerem que a interação entre FSs e LPS se mantêm, mesmo que com 

discreta diferença, em um tempo de incubação de 30 e 4 minutos. Os resultados 

sugerem que a interação entre esses compostos e, portanto, a degradação do LPS, 

pode ocorrer em um tempo reduzido (de 4 minutos) para aplicabilidade clínica dos 

nossos achados.  A variação óptica da cor do AT de azul a violeta rosado a medida 

que as concentrações de LPS foram sendo aumentadas, também foi reportada por 

estes autores. Paralelamente, um estudo recente demonstrou que a produção de 

oxigênio singleto está relacionada à maior capacidade antibacteriana e que o AT induz 

a produção de maiores quantidades de oxigênio singleto que o NAM, sendo, portanto, 

mais eficaz contra bactérias do biofilme (Misba, 2018).  

Apesar do AM apresentar, em alguns estudos in vitro e in vivo, sucesso na sua 

utilização (Biel et al., 2011; Huang et al., 2019; Jiang et al., 2019), alguns estudos que 

o utilizaram como FS em aPDT em Odontologia não tiveram um desfecho muito 

favorável ou foi indiferente (Ylmaz et al., 2002; Hidalgo et al., 2016; Rabello et al,. 

2017). Um estudo (Huang et al., 2019) demonstrou sua capacidade satisfatória em 

diminuir os níveis de endotoxinas de algumas bactérias envolvidas na patogênese da 

doença periodontal em superfícies de titânio, porém a concentração de MB necessária 

foi aproximadamente 5 vezes maior que a utilizada em nossos estudos. Além disso, 

já foi relatada diferença em sua capacidade antimicrobiana conforme o tempo de 

irradiação (Alvarenga et al., 2019), que se mostrou somente eficaz com 5 minutos de 

irradiação de luz e concentração de 100µM. Como a concentração do FS está 

intimamente relacionada com a capacidade de penetração da luz (Wilson et al., 1986), 

seria desejável uma concentração mínima o suficiente para desempenhar sua função 
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de forma satisfatória. Por este motivo, baixas concentrações com bom desempenho 

devem ser mais valorizadas do que altas concentrações e bom desempenho, assim 

como menores tempos de exposição. Vale ressaltar, ainda, que o AM já esteve 

relacionado à toxicidade a nível de sistema nervoso central, com precipitadação de 

toxicidade de serotonina pela propriedade do inibidor da monoamina oxidase deste 

FS, interagindo com os inibidores da recaptação da serotonina (Stanford et al., 2010; 

Gillman, 2011). Em contrapartida, estudos que utilizaram o Azul de Toluidina 

apresentaram resultados bastante satisfatórios em Odontologia (Asnaashari et al., 

2016; Eslami et al., 2019). Nesse contexto, além de poucos registros na literatura 

sobre a ação de FSs sobre endotoxinas, no Brasil, os profissionais podem tender a 

utilizar mais o Azul de Metileno em sua prática clínica por este composto ser o único 

disponível pronto para uso (concentrações de 0,005% ou 0,01%) em 

estabelecimentos comerciais de materiais odontológicos (Chimiolux® e Evilux®). O 

mesmo vale para outros países, cuja predileção por um fotossensibilizador específico, 

por parte da indústria, pode determinar o resultado clínico obtido por profissionais que 

adquirem seus corantes já prontos para uso em aPDT, em seus pacientes. A facilidade 

de manipulação e armazenagem do composto, além de sua estabilidade, podem 

interferir positivamente na decisão comercial, assim como um PS com características 

contrárias pode indicar um desafio para o desenvolvimento de um produto promissor 

no mercado. A Curcumina não é de fácil diluição e armazenamento, porém promete 

bons resultados clínicos e merece o uso da tecnologia a seu favor para contornar 

essas propriedades, como já tem sido feito na área da nanotecnologia (Rahimi et al., 

2015; Yallapu et al., 2015; Gera et al., 2017; Gutierrez et al., 2017). 

São raros (Misba, 2018; Nouhzadehmalekshah et al., 2019) os relatos sobre o 

uso aplicado à Odontologia do Novo Azul de Metileno, tendo sido mais empregado 

em estudos in vitro, com fungos (Dai et al., 2011; Rodrigues et al., 2012; Rodrigues et 

al., 2013; Brancini et al., 2016; Fekrazad et al., 2017; Tonani et al., 2018). No entanto, 

sua efetividade demonstrada nesses trabalhos corrobora com nossos resultados, que 

demonstraram alta interação e degradação do LPS in vitro, mesmo em baixas 

concentrações. Ainda assim, estudos in vivo utilizando este FS são necessários para 

avaliar mais minuciosamente sua biocompatibilidade e toxicidade, uma vez que seu 

uso esteve sempre limitado a caracterizar resíduos de RNA intracitoplasmático em 

reticulócitos, nas áreas de histopatologia e citopatologia (Simionatto et al., 2009; 

Okoroiwu et al. 2015).  
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Derivados fenotiazínicos em geral parecem ser mais apropriados para uso em 

casos de infecção endodôntica e doença periodontal, onde há presença de bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, por serem anfifílicos (Wainwright & Pr, 1998; 

Usacheva et al., 2001; Plotino, 2019). Todos os compostos azuis utilizados nos 

experimentos in vitro deste trabalho pareceram ter boa interação com o LPS, exceto 

pelo AM, que aparentemente não interage ou degrada a molécula significativamente, 

conforme previamente descrito (Usacheva et al., 2001; Usacheva et al., 2003). 

Contudo, na etapa in vivo de choque séptico, estes fotossensibilizadores não 

permitiram maior taxa de sobrevivência dos animais, sugerindo que a molécula de 

LPS, mesmo após pré-incubada com estes FSs, continuava com sua capacidade 

inflamatória disponível. É importante ressaltar que esta não atenuação do efeito 

inflamatório da endotoxina pode ter relação com a concentração empregada, uma vez 

que não foi realizada uma curva dose-dependente para determinar as concentrações 

ideais de uso de cada um.  

A Curcumina foi o único FS em nosso trabalho que apresentou resultados 

significativos in vivo, agindo na atenuação dos efeitos inflamatórios do LPS. De fato, 

seu uso está fortemente relacionado às suas propriedades anti-inflamatórias e têm 

cada vez mais ganhado espaço na literatura, não se restringindo somente à área da 

Odontologia, demonstrando alta capacidade de inibir a produção de mediadores 

inflamatórios como TNF-α e IL-6 em modelos induzidos com LPS (Sun et al., 2017; 

Cheng et al., 2018; Curylofo-Zotti et al., 2018; Kumari et al., 2018; Lin et al., 2018; Lu 

et al., 2018; Sorrenti et al., 2018; Xiao et al., 2018; Zhang et al., 2019; Yan et al., 2019; 

Toraya et al., 2020). Nas doenças inflamatórias bucais, especialmente doença 

periodontal e periodontite apical, estas citocinas desempenham  papel importante, 

modulando células da resposta imune inata  (Silva et al., 2007; Salminen et al., 2014; 

Sivieri-Araujo et al., 2017; Curylofo-Zotti et al., 2018; Xiao et al., 2018). Nossos 

experimentos de cultura de células e choque séptico corroboram fortemente com 

estes estudos, indicando o poder desta molécula em interferir nas vias de sinalização 

das células, incluindo a inativação do fator de transcrição NF-κB (Li et al., 2017), 

mesmo em baixas concentrações. Entretanto, sua utilização como FS é relativamente 

recente e seus mecanismos da ação antimicrobiana não estão totalmente 

compreendidos (Konopka & Goslinski, 2007; Manoil et al. 2014). Além disso, a 

demonstração da capacidade de degradação do LPS por este FS constituiu em uma 

das limitações do nosso estudo, uma vez que a Curcumina possui absorbância 
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compreendendo a mesma faixa de comprimento de onda que a do substrato 

cromogênico do ensaio de LAL e, portanto, ser inadequado o seu uso neste modelo 

experimental.  

Em relação ao ensaio de MTT, nossos resultados corroboram com estudos 

(Gomes-Filho etl al., 2016; Jiang et al., 2019) que também utilizaram cultura primária 

de células e demonstraram viabilidade celular frente à exposição a alguns tipos de 

fotossensibilizadores em aPDT. Outro estudo, de Qiao et al. (2014), demonstrou não 

haver citotoxicidade na realização da aPDT em células periodontais, com melhoria na 

cicatrização periodontal e regeneração tecidual, além da ação antimicrobiana. Mesmo 

utilizando o ensaio em tecidos e não em cultura primária de células, é de suma 

importância a constatação da não citotoxidade dos FSs quando em contato com os 

tecidos biológicos. De fato, a incorporação de materiais nesses tecidos, em estudos 

in vivo, permite avaliar a compatibilidade tecidual, as respostas biológicas, bem como 

determinar os efeitos locais dos compostos, visto que o material, em contato direto 

com o organismo do modelo a ser analisado, pode desencadear uma resposta 

inflamatória e imunológica (Olsson et al., 1981; Anderson et al., 2009; Gomes-Filho et 

al., 2012). Não somente macrófagos, mas inúmeras células do sistema imune são 

ativadas para proteger os tecidos frente à uma possível agressão (Desai et al., 2011; 

Wataha 2012). 

Deve-se considerar que a ativação das células e a produção de citocinas 

envolvem eventos complexos, sejam pró ou anti-inflamatórios, consequentemente 

seus efeitos são coordenados por diversos fatores, como outras moléculas e 

mediadores da inflamação, que geram variadas respostas imunes (Hunt & Levy, 1998; 

Poltorak et al., 1998; Kayagaki et al., 2013; O’Neill et al., 2013). Por este motivo, foi 

optada pela utilização do LPS ultrapuro em todos os experimentos exceto pelo do 

choque séptico, por demandar grandes quantidades de LPS. O uso deste modelo 

experimental, utilizando o LPS não ultrapuro, já foi realizado previamente por 

Kayagaki et al., 2013, demonstrando a resistência de camundongos TRL4 nocautes 

em sofrer de choque séptico. Tal situação infere que o reconhecimento do LPS por 

este receptor está diretamente envolvido na morte desses animais e que se os FSs 

interagem com o LPS causando sua degradação, como indicado nos estudos in vitro, 

pode ser que os outros componentes do LPS não ultrapuro passem a ter um efeito na 

indução do choque séptico, uma vez que somente a Curcumina apresentou essa 

resistência, in vivo.  
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A pré-incubação de LPS com quatro tipo diferentes de fotossensibilizadores foi 

realizada com o intuito de avaliar taxa de mortalidade, com base em modelos de 

estudo adotados anteriormente (Poltorak et al., 1998; Kayagaki et al., 2013). Este 

modelo experimental em murinos é utilizado para mimetizar o choque séptico em 

humanos, que ocorre em casos de septicemia grave, que ocorre devido aos elevados 

níveis sistêmicos de LPS. Além disso, o uso desses animais favorece uma resposta 

homogênea aos agentes testados que, por serem isogênicos e gerados em 

laboratório, apresentam similaridade genética entre si (Nelson-Filho et al., 1999).  

O monitoramento óptico em experimentos in vivo que avaliam a taxa de 

mortalidade (Kaplan-Meier) na área da aPDT já foi descrito previamente (Hamblin et 

al., 2003; Ahn et al., 2017). Mesmo utilizando Pseudomonas aeruginosa para 

inoculação e um FS da classe das porfirinas, os achados do estudo de Hamblin et al. 

(2003) também corroboram com o nosso trabalho, uma vez que o uso da aPDT pode 

significar uma maior sobrevida frente à inoculação de substâncias letais. 

Alguns estudos que utilizaram metodologia similar à nossa (Ahn et al., 2017; 

Jiang et al., 2019) demonstraram que o Azul de Metileno é capaz de inibir vias de 

sinalização que impedem a produção de citocinas inflamatórias, situação que 

corrobora com os nossos resultados apenas para concentrações mais elevadas deste 

FS. Embora Ahn et al. (2017) tenha reportado resitência na morte dos camundongos 

inoculados com LPS e Azul de Metileno, Memis et al. 2002 demonstraram que este 

fotossensibilizador não é capaz de alterar níveis de citocinas inflamatórias e impedir 

a ocorrência de sepse severa. Como neste estudo, nossos resultados mostraram que 

os animais inoculados com a endotoxina e este FS representou 100% das mortes 

deste grupo em menos de 24h. Diferentemente dos estudos anteriores, nosso trabalho 

buscou avaliar quatro fotossensibilizadores comumente empregados em um único 

estudo, utilizando variadas concentrações, para uma análise mais crítica e global 

sobre a aplicabilidade desses materiais. Vale reassaltar que esta etapa foi realizada 

por último, visto que os resultados das etapas anteriores foram cruciais na 

determinação de que a aPDT, independente do fotossensibilizador utilizado, tem 

capacidade de afetar a capacidade de virulência do LPS bacteriano.  

Já foi reportado que a luz de forma isolada pode diminuir os níveis de bactérias 

(Eslami et al., 2019), situação também observada no nosso estudo com relação LPS 

no primeiro experimento realizado em cultura de macrófagos. No entanto, seu uso 

combinado com os FSs é dependente da concentração utilizada destes compostos, 
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que em concentrações mais altas parece ser mais significativo na degradação da 

endotoxina, como mostrado em nosso trabalho. Apesar disso, deve-se levar em 

consideração a capacidade antimicrobiana e a opção por uma concentração tão baixa 

quanto eficaz para o seu máximo aproveitamento, combinado com a luz. 

Já foi reportado (Asnaashari et al., 2016) que a fonte de luz azul LED, utilizada 

para a Curcumina, parece ser mais efetiva do que o laser diodo para a redução 

microbiana. Entretanto, apesar da facilidade do uso por Cirurgiões-Dentistas e o baixo 

custo (Gursoy et al., 2013; Singh et al., 2015), o LED não possui opção para a inclusão 

de um difusor óptico, o que limita seu uso em terapias endodônticas, com a improvável 

acessibilidade apropriada em toda a extensão do canal radicular. Sendo assim, há 

uma limitação na utilização da Curcumina, nesses casos. Essa inflexibilidade nas 

formas de incidência da luz de LED pode explicar a preferência da utilização do laser 

como fonte de luz nessas terapias e, consequentemente, de fotossensibilizadores que 

absorvam a luz vermelha, como os fenotiazínicos.  

De acordo com os conjuntos de abordagens experimentais in vitro e in vivo, foi 

possível observar a capacidade de interação dos FSs e, possivelmente, de 

modificação da estrutura do LPS, alterando seus efeitos biológicos em células que 

naturalmente expressam receptores capazes de reconhecê-lo. O ensaio de LAL, 

utilizado para a detecção dos níveis de endotoxina frente à incubação com os 

diferentes FSs, nos sugere que possa ter ocorrido alguma modificação da estrutura 

do LPS, ou até a degradação de seus constituintes, como o lipídeo A. Esta hipótese 

se baseia em trabalhos antigos na literatura, onde é relatado que o lipídeo A é a porção 

do LPS responsável pela reação do ensaio de LAL (Takayama et al., 1984; Proctor & 

Textor, 1985; Morrison & Ryan, 1987). No entanto, a compreensão mais detalhada 

das possíveis modificações na estrutura do LPS requer ensaios mais específicos de 

análise molecular, como, por exemplo, a espectrometria de massas, que nos 

possibilitaria entender melhor a interação molecular entre FS e LPS, e os efeitos 

resultantes desta. Estudos futuros poderão detalhar melhor esta reação e avançar 

ainda mais nos mecanismos de inibição do LPS pelos diferentes FSs.  

Embora a terapia fotodinâmica apresente resultados promissores, 

principalmente relacionados com a capacidade antimicrobiana, é importante destacar 

a necessidade de mais estudos clínicos, avaliando os protocolos e tipos de 

fotossensibilizadores, na presença de infecção polimicrobiana e do LPS, para garantir 

o seu máximo aproveitamento e melhor performance de uso na prática clínica.  
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Compreender melhor os efeitos biológicos concedidos pela aPDT a nível 

molecular possibilita maior conhecimento sobre seu mecanismo de ação, o que 

poderá proporcionar, no futuro, aumento no índice de sucesso na prática clínica de 

terapias odontológicas, por ser muito similar ao que ocorre também na espécie 

humana. Esse estudo contribuirá diretamente para pesquisas voltadas para as 

abordagens terapêuticas em endodontia e periodontia, atendendo uma importante 

demanda da clínica odontológica, pois auxiliará na escolha por um fotossensibilizador 

mais apropriado para estas terapias.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Por meio da utilização de modelos relevantes para estudo da atividade 

inflamatória do LPS, tanto in vitro quanto in vivo, foi possível observar que houve 

interação de todos os FSs utilizados neste trabalho com o LPS, com destaque para o 

Novo Azul de Metileno e Curcumina nos parâmetros de inativação e atenuação dos 

efeitos inflamatórios da endotoxina, avançando na compreensão dos mecanismos de 

inibição desta molécula frente ao tratamento com aPDT utilizando estes FSs.  
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ANEXO A 

Aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO B 

Aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais 

 
 


