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RESUMO 

De Menezes, H. D. Efeito da inativação fotodinâmica com fotossensibilizadores 

fenotiazínicos em microconídios não germinados e germinados dos fungos Fusarium 

oxysporum, Fusarium moniliforme e Fusarium solani. 2017. 127f. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 

 Fusarium é um grande gênero de fungos filamentosos amplamente distribuídos que 

são importantes patógenos de plantas, animais e humanos. As doenças causadas por Fusarium 

spp. geram grandes perdas econômicas na produção de frutas, legumes, cereais e de celulose. 

Em humanos, o controle da fusariose com apenas um antifúngico é ineficaz, apresentando 

uma elevada taxa de mortalidade, especialmente em pacientes imunocomprometidos. A maior 

resistência aos fungicidas utilizados atualmente tem estimulado o desenvolvimento de novas 

tecnologias mais eficazes para o controle de fungos patogênicos. Assim, é necessária a busca 

de alternativas para o controle de microrganismos em ambas as áreas, clínica e agrícola. A 

inativação fotodinâmica antimicrobiano (IFA) é uma promissora plataforma antifúngica 

alternativa que pode ser utilizada para controlar o inóculo de fungos em mamíferos e no meio 

ambiente. A IFA baseia-se na utilização de um fotossensibilizador (FS) que se acumula na 

célula fúngica alvo. A exposição do FS à luz com um comprimento de onda apropriado, inicia 

um processo fotoquímico que produz espécies reativas de oxigênio (EROs), principalmente o 

oxigênio singleto, causando um dano oxidativo não especifico levando a morte da célula 

fúngica, sem dano significativo às células do hospedeiro. Em comparação com os fungicidas 

utilizados atualmente, a multiplicidade dos danos causados pelas EROs, reduzem a chance de 

selecionar microrganismos tolerantes. No presente trabalho, avaliamos o efeito da IFA com a 

combinação de luz vermelhas com fluências de 10 e 15 J cm
-2

 e cinco FS fenotiazínicos, azul 

de metileno (MB), azul de toluidina O (TBO), novo azul de metileno N fórmula sem zinco 

(NMBN), novo azul de metileno N formula com zinco (NMBN Zn) e um novo fenotiazínico 

pentacíclico S137, em microconídios não germinados e 4 h-germinados de Fusarium 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani. A IFA com NMBN Zn resultou em uma redução de 

aproximadamente 5-logs na sobrevivência dos microconídios não germinados (quiescentes) e 

4 h-germinados (metabolicamente ativos) das três espécies de Fusarium quando expostas a 

luz na fluência de 15 J cm
-2

. A lavagem dos microconídios não germinados e 4 h-germinados 

para retirar o excesso de FS antes da exposição à luz reduziu, porém não impediu a morte 

provocada pela IFA. A IFA com todos os FS e fluência aumentou a permeabilidade da 

membrana celular dos microconídios nas três espécies de Fusarium. O dano oxidativo 

causado pelas EROs produzidos durante o processo fotoquímico da IFA foi avaliado nos 

lipídios, proteínas e DNA dos microconídios das espécies de Fusarium. Foi observado um 

aumento da peroxidação lipídica em microconídios das três espécies de Fusarium após a IFA 

com NMBN Zn e S137. Observamos o aumento na carbonilação de proteínas em 

microconídios de F. oxysporum após IFA subletal com todos os FS. O aumento no dano do 

DNA em microconídios não germinados e 4 h-germinados foi observado apenas para o S137 

na fluência de 0, 10 e 15 J cm
-2

. Nossos estudos expandem a compreensão da inativação 

fotodinâmica de fungos filamentosos. 

 

Palavras-chave: Inativação fotodinâmica antimicrobiana, Fotobiologia de fungos, Fusarium 

oxysporum, Fusarium moniliforme e Fusarium solani. 
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ABSTRACT 

De Menezes, H. D. Effect of photodynamic inactivation with phenothiazinium 

photosensitizers on non-germinated and germinated microconidia of the fungi Fusarium 

oxysporum, Fusarium moniliforme and Fusarium solani. 2017. 127f. Thesis (Doctorate). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 

 Fusarium is a large genus of filamentous fungi widely distributed wich are important 

pathogens of plants, animals and humans. Crop diseases caused by Fusarium generate great 

economic losses in the production of fruit, vegetables, cereals, and cellulose. In humans the 

control of progression of fusariosis by single-agent antifungal therapy is problematic, leading 

to a high mortality rate, especially with immunocompromised patients. The increased 

tolerance to currently used fungicides has stimulated the development of novel and effective 

technologies to control pathogenic fungi. Thus, the search for alternatives to control 

microorganisms is necessary in both, clinical and agricultural areas. Antimicrobial 

photodynamic treatment (APDT) is a promising alternative antifungal platform that can be 

used to control fungi both in mammalian hosts and in the environment. APDT is based on the 

use of a photosensitizer (PS) that accumulates in the target fungal cell. The exposure of the PS 

to light of an appropriate wavelength starts a photochemical process that produces reactive 

oxygen species (ROS), especially singlet oxygen, leading to non-specific oxidative damage 

causing the death of the fungal cell without significant harm to the host cells. In comparison 

with currently used fungicides, the multiple and variable targets of ROS reduce the chance of 

selecting tolerant microorganisms. In the present study, we evaluated the effect of APDT with 

the combination of red light with fluence of 10 and 15 J cm
-2

, and five phenotiazinium 

photosensitizer, methylene blue (MB), toluidine blue O (TBO), new methylene blue N zinc 

free form (NMBN), new methylene blue N zinc chloride double salt (NMBN Zn) and a novel 

pentacyclic phenothiazinium S137, on ungerminated and germinated microconidia of 

Fusarium oxysporum, F. moniliforme and F. solani. APDT with NMBN Zn resulted in a 

reduction of approximately 5 logs in the survival of the quiescent ungerminated microconidia 

and metabolically active germinated microconidia of the three Fusarium species when the 

light fluence of 15 J cm
-2

 was applied. Washing out the PS from both ungerminated and 

germinated microconidia before light exposure reduced but did not prevent the killing effect 

of APDT. APDT with all the PS and fluences increased cell membrane permeability for the 

three Fusarium species. The oxidative damage caused by ROS produced during the 

photochemical process of APDT, was evaluated in the lipids, proteins and DNA present in the 

microconidia. Increases in lipid peroxidation in microconidia of the three Fusarium species 

were observed only after APDT with NMBN Zn and S137. Proteins oxidative damage was 

observed by the increase in protein carbonylation in microconidia of the F. oxysporum after 

APDT with all PS. The increases in DNA damage from both ungerminated and germinated 

microconidia was observed only for S137 at fluence of 0, 10 and 15 J cm
-2

. Our study 

expands the understanding of photodynamic inactivation in filamentous fungi. 

 

Keywords: Antimicrobial photodynamic treatment, Fungal photobiology, Fusarium 

oxysporum, Fusarium moniliforme and Fusarium solani. 
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RESUMEN 

De Menezes, H. D. Efecto de la inactivación fotodinâmica com fotosensibilizadores de 

fenotiazinio en micoconidios no germinados y germinados de los hongos Fusarium 

oxysporum, Fusarium moniliforme y Fusarium solani. 2017. 127f. Tesis (Doctorado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 

 Fusaium es un gran género de hongos filamentosos ampliamente distribuidos que tiene 

importantes patógenos de plantas, animales y humanos. Las enfermedades de los cultivares 

causadas por Fusaium spp. generan grandes pérdidas económicas en la producción de frutas, 

legumbres, cereales y la celulosa. En los seres humanos, el control de la progresión de la 

fusariose con la terapia antifúngica es ineficaz, lo que conduce a una elevada tasa de 

mortalidad, especialmente en paciente inmunocomprometidos. El aumento de la tolerancia a 

los fungicidas que se utilizan actualmente ha estimulado el desarrollo de nuevas tecnologías 

más eficaces para el control de hongos patógenos. Por lo tanto, la investigación de alternativas 

para el control de microorganismos es necesario en ambas áreas, clínica y en la agricultura. La 

inactivación fotodinámica antimicrobiana (IFA) es una plataforma antifúgico alternativa muy 

prometedora que puede utilizarse para controlar hongos en mamíferos y en el ambiente. La 

IFA se basa en el uso de un fotosensibilizador (FS) que se acumula en la célula fúngica de 

destino. La exposición del FS a la luz con una longitud de onda apropiada, se inicia un 

proceso fotoquímico que produce especies reactivas del oxígenio (EROs), en particular el 

oxígeno singlete, causando un daño oxidativo no específica que causa la muerte de la célula 

fúngica sin daño significativo a las células hospedadoras. En comparación con fungicidas 

utilizados en la actualidad, los múltiples y variables daños del EROs reducen la posibilidad de 

selección de microorganismos tolerantes. En este estudio, se evaluó el efecto de la IFA con la 

combinación de luz roja con fluencia de 10 y 15 J cm
-2

, y cinco FS fenotiazínico, azul de 

metileno (MB), azul de toluidina O (TBO), nuevo azul de metileno N forma libre de zinc 

(NMBN), nuevo azul de metileno N sal de cloruro de zinc (NMBN Zn) y un nuevo 

fenotiazínico pentaciclico S137, en microconidia no germinadas y germinadas de Fusarium 

oxysporum, F. moniliforme y F. solani. La IFA con NMBN Zn resultó en una reducción de 5-

log de supervivencia de microconidia sin germinar (en reposo) y microconidia germinadas 

(metabólicamente activas) de las tres especies de Fusarium cuando se aplicó la fluencia de luz 

de 15 J cm
-2

. El lavado de microconidia germinadas y no germinadas, para eliminar el exceso 

de FS antes de la exposición a la luz reduce, pero no impidió la muerte causada por la IFA. La 

IFA con todo los FS y fluencias aumento la permeabilidad de la membrana celular de las tres 

especies de Fusarium. El daño oxidativo provocado por EROs producido durante el proceso 

fotoquímico de la IFA se evaluó en lípidos proteínas y DNA en microconidia de las tres 

especies de Fusarium. Se observó un aumento en la peroxidación de lípidos en las 

microconidia de las tres especies de Fusarium, después de la IFA con NMBN Zn y S137. 

Hemos observado el aumento de la carbonilación de las proteínas en microconidia de F. 

oxysporum después de la IFA sublethal con todos los FS. El aumento de daño del DNA en 

microconidia no germinadas y germinadas se observó sólo para el S137 en fluencia de 0, 10 y 

J cm
-2

. Nuestro estudio amplía la comprensión de la inactivación fotodinámica en hongos 

filamentosos. 

 

Palabras-llaves: Inactivación fotodinámica antimicrobiano, Fotobiología de hongos, Fusarium 

oxysporum, Fusarium moniliforme y Fusarium solani. 
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Figura 1 - Esquema das principais reações dos fotoprocessos tipo I e tipo II, onde FS é o 

fotossensibilizador no estado fundamental singleto, 
3
FS

*
 é o 

fotossensibilizador no estado excitado tripleto, FS
-·
 é a molécula do 

fotossensibilizador reduzida, 
3
O2 é o oxigênio no seu estado fundamental 

tripleto, O2
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_________________________________________________________________________Introdução 

1. Introdução 

 O aumento da tolerância aos antifúngicos comerciais observado em diversos gêneros 

de fungos patogênicos e o aumento do número de indivíduos acometidos por micoses 

representam um sério problema de saúde pública (Pereiro Jr. et al., 2004; Nunes et al., 2010). 

A seleção de linhagens tolerantes não está restrita apenas a gêneros e espécies de fungos que 

apresentam interesse médico; o surgimento de linhagens tolerantes aos fungicidas 

convencionais também tem sido observado em diversas espécies de fungos fitopatogênicos 

(De Menezes et al., 2014a,b). O número de indivíduos acometidos por micoses aumentou 

muito nas últimas décadas devido ao crescente número de imunocomprometidos em 

decorrência da AIDS e do uso de medicamentos imunossupressores (Kim e Sudbery, 2011). 

Mesmo em indivíduos imunocompetentes, alguns tipos de micoses, particularmente as 

causadas por dermatófitos, requerem tratamentos prolongados (Gupta e Cooper, 2008). O uso 

prolongado de fungicidas faz com que a seleção de linhagens tolerantes seja inevitável. 

Adicionalmente, a utilização inapropriada, como a interrupção do tratamento e o uso de 

fungicidas como conservantes, em uma extensa gama de produtos atuam conjuntamente para 

acentuar o problema. Os tratamentos prolongados com fungicidas sistêmicos também 

aumentam a chance de ocorrerem efeitos colaterais devido à toxicidade do fungicida para o 

hospedeiro e de interações medicamentosas (Nunley e Cornelius, 2008). O problema se 

agrava pelo número relativamente pequeno de antimicóticos disponíveis. Nesse cenário, é 

extremamente desejável o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o 

tratamento de micoses que sejam eficazes, baratas, pouco tóxicas para o hospedeiro e que 

possam ser utilizadas repetidas vezes, sem o risco da seleção de linhagens tolerantes. Para o 

tratamento de micoses superficiais, a exploração da inativação fotodinâmica (IF) é uma 

alternativa interessante à quimioterapia convencional (Dai et al., 2012; St. Denis et al., 2011; 

Vera et al., 2012). 

1.1. Princípios gerais da inativação fotodinâmica 

 A partir da descoberta da inativação fotodinâmica em 1900 por Oscar Raab, o 

tratamento fotodinâmico foi desenvolvido principalmente para a terapia do câncer e de 

algumas doenças dermatológicas e oftalmológicas (Dai et al., 2012). Durante a década de 

oitenta, o interesse pelo efeito antimicrobiano do tratamento fotodinâmico em infecções 

localizadas foi retomado (Wainwright, 2014). O princípio da inativação fotodinâmica 

antimicrobiana (IFA) é simples, baseia-se na combinação de três elementos: o 

fotossensibilizador (FS), capaz de se acumular seletivamente ou ser preferencialmente 

metabolizado pelas células-alvo; a luz com comprimentos de onda adequados, capaz de ativar 



2 

 

_________________________________________________________________________Introdução 

o FS; e o oxigênio molecular. A ativação do FS na presença do oxigênio leva à produção de 

espécies reativas do oxigênio (EROs), como a hidroxila radicalar e o oxigênio singleto, 

capazes de matar ou inativar as células-alvo (Oliveira, Machado e Pessine, 2005). 

Dependendo do FS utilizado, a ativação pode ser obtida por meio de exposições à luz branca 

policromática ou com radiações monocromáticas (Kochevar et al., 1996). 

 Após absorver um fóton, a molécula do FS passa do estado fundamental (S0) para o 

estado excitado singleto (S1). O FS pode perder sua energia de excitação por vários processos 

radiativos (fluorescência e fosforescência) ou não radiativos (interconversão e cruzamento 

inter-sistemas). Por meio do processo de cruzamento inter-sistemas, a molécula do FS passa 

do estado S1 para o estado excitado tripleto (T1), caracterizado pelo tempo de vida muito 

maior do que o estado S1. O estado tripleto pode reagir por meio de dois processos, 

conhecidos por fotoprocessos do Tipo I e do Tipo II, que requerem oxigênio molecular para 

que ocorram as reações (Hamblin et al., 2002, Donnelly, McCarron e Tunney, 2008). 

 O fotoprocesso do Tipo I (Figura 1) envolve frequentemente a produção inicial do 

radical ânion superóxido (O2
-·), por transferência de elétrons do T1 do FS para o oxigênio 

molecular (Bilski et al., 1993; Ma e Jiang, 2001). O O2
-· não é por si só reativo e não causa 

muito dano oxidativo, mas pode reagir por meio de uma reação conhecida como 

“desmutação”, catalisada pela enzima superóxido dismutase (SOD), produzindo peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e oxigênio. O H2O2 é muito importante nos sistemas biológicos e as células 

não são capazes de excluí-lo. Além disso, pode atravessar facilmente as membranas celulares, 

facilitando o trânsito da molécula na célula. O H2O2 é necessário para ativar muitas enzimas 

celulares, sendo muito importante para o metabolismo celular. Porém, o excesso de H2O2 

pode levar a célula à morte, por consequência de dano oxidativo em várias biomoléculas 

(Sharman, Allen e van Lier, 2000; Bergamini et al., 2004; Plaetzer et al., 2009). Além da 

importância na produção de H2O2, o O2
-· também é importante para a produção da hidroxila 

radicalar (·OH
-
). Nesse processo, o O2

-· atua efetivamente como um agente redutor, não como 

um agente oxidante. Isto ocorre porque o superóxido doa um elétron para reduzir íons 

metálicos como Fe
3+

, que atua como catalisador na conversão de H2O2 em ·OH
-
. Essa reação 

é chamada de “Fenton”, e foi descoberta há mais de cem anos. Ela é importante em sistemas 

biológicos porque a maioria das células possui algum nível de metais como o ferro e o cobre, 

o que pode facilitar a catalisação desta reação (Halliwell, 1984a,b; Halliwell e Gutteridge, 

1984; Plaetzer et al., 2009). O O2
-· também reage diretamente com H2O2, para a formação da 

·OH
-
, reação denominada “Heber Weiss” (Bergamini et al., 2004). A ·OH

-
 é altamente reativa 
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em sistemas biológicos, podendo oxidar qualquer molécula presente na célula. A ·OH
-
 

também pode se difundir facilmente através de membranas, semelhante ao H2O2 e seu dano 

não está restrito ao compartimento celular onde foi produzida (Halliwell, 1984a; Bergamini et 

al., 2004). Outras reações que o O2
-· participa, porém com menos frequência, são a reação 

com a ·OH
-
 resultando na formação do oxigênio singleto (

1
O2) e a reação do O2

-· com o 

radical oxido nítrico (NO
-
) para a produção de peroxinitrito (ONOO

-
), outra molécula que 

possui uma alta capacidade oxidante (Castro, Demidova e Hamblin, 2005). 

 A transferência de energia do FS diretamente para o oxigênio molecular é chamado de 

fotoprocesso do Tipo II (Figura 1). A transferência de energia do estado excitado tripleto do 

FS para o oxigênio molecular em seu nível basal de energia (
3
O2), produz o oxigênio no 

estado excitado, denominado oxigênio singleto (
1
O2), que é capaz de oxidar diversas 

biomoléculas, como proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, levando a célula à morte (Hamblin 

et al., 2002, Donnelly, McCarron e Tunney, 2008). 

 

Figura 1 – Esquema das principais reações dos fotoprocessos tipo I e tipo II, onde FS é o 

fotossensibilizador no estado fundamental singleto, 
3
FS

*
 é o fotossensibilizador no estado 

excitado tripleto, FS
-·
 é a molécula do fotossensibilizador reduzida, 

3
O2 é o oxigênio no seu 

estado fundamental tripleto, O2
-· é o radical ânion superoxido, H2O2 é o peróxido de 

hidrogênio, Fe
3+

 e Fe
2+

 são íons de ferro, ·OH
-
 é a hidroxila radicalar, OH

-
 é a hidroxila, e 

1
O2 

é o oxigênio singleto (modificado de MacDonald e Dougherty, 2001; Plaetzer et al., 2009). 

 

 Ao contrário das formas reativas de oxigênio radicalares, que são produzidas por 

reações enzimáticas durante o metabolismo celular, e contra as quais existem diversos 

sistemas de defesa, o 
1
O2 não é um componente do metabolismo e as células normalmente não 
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o toleram, tendo um papel importante no processo fotodinâmico (Daub e Ehrensharft, 2000; 

St. Denis et al., 2011). Os danos causados pelo 
1
O2 ocorrem em moléculas e estruturas 

celulares que estão próximas ao FS, pois essa espécie reativa de oxigênio tem uma meia vida 

curta (10
-4

 a 10
-8

 s) e sua difusão é muito limitada (< 200 nm) (Smijs et al., 2008).

 Ambos os fotoprocessos (tipo I e tipo II) ocorrem de forma simultânea durante a IFA e 

a relação entre estes processos depende do tipo de FS utilizado, das concentrações do 

substrato e do oxigênio molecular (Castro, Demidova e Hamblin, 2005). Porém, para a 

maioria dos FS utilizados na IFA, a reação fotoquímica do tipo II representa o processo mais 

importante (Weishaupt, Gomer e Dougherty, 1976; Ito, 1978; Valenzo, 1987; Plaetzer et al., 

2009). O uso de agentes antioxidantes pode auxiliar a avaliar qual tipo de fotoprocesso é 

predominante durante a IFA. Os principais antioxidantes utilizados nessa avaliação são: 4,5 

dihidroxi-1,3-ácido benzenodissulfónico sal dissódico hidratado, como sequestrante de O2
-·; 

piruvato de sódio, como sequestrante de H2O2; D-manitol, como sequestrante de ·OH
-
; 

5,10,15,20-tetraquis-(4-sulfonato fenil)-porfirinato cloreto de ferro (III), como sequestrante de 

ONOO
-
; Azida de sódio, como sequestrante de 

1
O2; e glutationa reduzida (GSH) um 

antioxidante natural, que atua inespecificamente erradicando por completo todo tipo de EROs 

e auxiliando na confirmação de que os danos observados são provenientes das EROs 

produzidas durante a IFA (Baltazar et al., 2013; Monea et al., 2014; Baltazar et al., 2015). 

 O modo de ação do tratamento fotodinâmico que ocorre por meio da oxidação 

inespecífica de diversos alvos celulares, dificulta muito a seleção de microrganismos 

tolerantes, embora a tolerância intrínseca das diferentes espécies e/ou estruturas ao tratamento 

fotodinâmico possa variar muito (de Souza et al., 2006; Giuliani et al., 2010 Vera et al., 

2012). A ausência de seleção de linhagens tolerantes, a baixa toxicidade ao hospedeiro e a 

capacidade de matar estruturas quiescentes (conídios, microconídios, etc.) e metabolicamente 

ativas (leveduras, hifas) são as principais vantagens do tratamento fotodinâmico antifúngico 

em relação aos fungicidas convencionais (Smijs et al., 2009; Rodrigues et al., 2013). 

1.2. Fotossensibilizadores 

 Os FS são compostos atóxicos ou pouco tóxicos, inativos em seu estado fundamental e 

quando iluminados, preferencialmente na região da radiação visível, não devem ser 

genotóxicos ou mutagênicos (Dougherty, 1993). Diversos FS, a maioria dos quais 

pertencentes a quatro grupos químicos (corantes fenotiazínicos, clorinas, porfirinas e 

ftalocianinas), têm sido utilizados na IF (Smijs e Pavel, 2011; Calzavara-Pinton et al., 2012). 

Os fenotiazínicos têm sido utilizados com sucesso no tratamento de micoses orais causadas 
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por Candida albicans (Wainwright, 1996; Wainwright, 1998; Wilson e Mia, 1993; Demidova 

e Hamblin, 2005; Donnelly et al., 2007; Prates et al., 2011; Dai; et al., 2012) e na inativação 

de conídios de fungos filamentosos (Gonzales et al., 2010; De Menezes et al., 2014b). Os FS 

fenotiazínicos possuem estruturas tricíclicas simples e planas, normalmente catiônicas, como 

é mostrado na figura 2. Dentre os fenotiazínicos utilizados para a IF de fungos estão o azul de 

metileno (MB), azul de toluidina O (TBO), o novo azul de metileno (NMBN Zn) e o derivado 

não comercial do MB 1,11-Diethyl-2,2,4,8,10,10-hexamethyl-1,2,3,4,8,9,10,11-

octahydrodipyrido [3,2-b:2’,3’-i] phenothiazinium hydrogensulphate (S137) (De Menezes et 

al., 2014). São moléculas que têm uma boa eficiência na produção de EROs e têm absorção 

máxima entre 620 a 680 nm (Donnelly; McCarron; Tunney, 2008; De Menezes et al., 2014b). 

O MB e TBO são FS clinicamente aprovados para uso em humanos e atuam eficientemente 

contra microrganismos tendo como principal alvo a membrana de fungos (Plaetzer et al., 

2009; Calzavara-Pinton et al., 2012; Dai et al., 2012). 

 

Figura 2 – Estrutura tricíclica base dos fotossensibilizadores fenotiazínicos 

 

 Propriedades físico-químicas dos FS, como carga, lipo e hidrossolubilidade são muito 

importantes para a eficácia da fotossensibilização (Fuchs et al., 2007). Para melhorar a 

eficiência da IFA, as moléculas dos FS devem ter algumas características fundamentais (FS 

ideal): alto coeficiente de absortividade molar na janela terapêutica (600 – 800 nm); 

especificidade pela célula-alvo; curto intervalo de tempo entre a aplicação do FS e a sua 

máxima captação pelas células-alvo; rápida eliminação do FS pelas células não-alvo; ser 

preferencialmente solúvel em meio aquoso; devem ter pequena toxicidade no escuro; e alta 

capacidade de produção de 
1
O2 (Henderson e Dougherty, 1992; Detty, Gibson e Wagner, 

2004; Castro, Demidova e Hamblin, 2005). 

 Alterações nas estruturas dos FS podem aumentar a eficiência da produção do 
1
O2 e 

alterar o pico de absorção máxima da molécula (Wainwright e McLean, 2016). Nos FS 

fenotiazínicos a substituição de carbonos da estrutura tricíclica por bromo e iodo aumentam a 

eficiência de produção do 
1
O2, bem como a fusão de anéis benzeno na estrutura tricíclica, 

altera o pico de absorção máxima de FS fenotiazínicos, porém diminui a produção do 
1
O2 
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(Wainwright e McLean, 2016). A presença de íons metálicos na estrutura do FS influencia 

fortemente suas propriedades fotofísicas (Josefsen e Boyle, 2008). FS do grupo das 

ftalocianinas, que apresentam metais como zinco e alumínio em sua formação, demonstram 

ser mais eficientes na produção do oxigênio singleto. Entretanto, porfirinas que possuem 

cobre (Cu
2+

), cobalto (Co
2+

), ferro (Fe
2+

) e zinco (Zn
2+

) em suas formulações são todos 

fotoinativos, em comparação com as porfirinas sem metal (Ali e van Lier, 1999; Josefsen e 

Boyle, 2008). Entre os FS fenotiazínicos, o NMBN possui duas formulações, uma sem a 

presença de metais e outra com o zinco na sua formulação (Kasimova et al., 2014; De 

Menezes et al., 2014b). 

1.3. Fontes de luz utilizadas na inativação fotodinâmica 

 Os lasers e os arranjos de LED (light-emitting diode) estão entre as fontes de luz mais 

utilizadas na IF, tanto in vitro, como in vivo. A escolha do comprimento de onda utilizado nas 

exposições depende das características espectrais do FS. O comprimento de onda utilizado 

para a ativação do FS corresponde ou aproxima-se muito da sua máxima absorção. Os FS 

fenotiazínicos apresentam absorção máxima na região do vermelho (por exemplo: o MB tem 

pico de absorção em 665 nm), que está na janela terapêutica desejável. Essa região espectral é 

ideal para a IFA, pois as biomoléculas apresentam absorção mínima nessa região espectral, 

permitindo uma penetração mais profunda da luz nos tecidos humanos (De Paula et al., 2010; 

De Menezes et al., 2014b). 

1.4. Inativação fotodinâmica de fungos 

 Embora muitos detalhes moleculares da IF de fungos continuem desconhecidos, 

diversos estudos estão sendo conduzidos visando a melhor compreensão do processo nas 

diferentes espécies e/ou estruturas fúngicas. Devido à grande importância clínica e por 

causarem micoses superficiais passíveis de serem tratadas pela IF, as espécies de Candida e 

de Trichophyton têm sido as mais estudadas (Munin et al., 2007; Junqueira et al., 2009; Smijs 

e Pavel, 2011; Dovigo et al., 2011; Gonzales e Maisch, 2012). A IF também foi capaz de 

matar C. albicans em biofilme e de fotoinativar outras estruturas do desenvolvimento do 

fungo, como o tubo germinativo (Chabrier-Roselló et al., 2005). Os efeitos da IF também 

foram descritos em outras espécies de fungos patogênicos, como Aspergillus fumigatus, 

Cryptococcus spp., Paracoccidioides spp. e em fungos-modelo, como A. nidulans e 

Metarhizium anisopliae (Gonzales et al., 2010; Rodrigues et al., 2012). Um dos primeiros 

aspectos investigados é o tipo de interação entre a célula fúngica e o FS. Três tipos diferentes 

de interação já foram descritos. Existem FS que entram na célula microbiana, outros que se 

ligam à superfície celular, mas não penetram na célula, e outros que não se ligam e não 
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penetram na célula (Demidova e Hamblin, 2005; Gonzales et al., 2010; De Menezes et al., 

2014a,b). 

 O tipo de interação pode alterar-se em função das condições do meio, das 

características da célula, da estrutura do FS e do transcorrer do processo fotodinâmico. A 

determinação do tipo de interação é importante, não apenas para a compreensão dos 

mecanismos que envolvem o processo fotodinâmico, mas também para a escolha das 

formulações e/ou estratégias terapêuticas mais apropriadas. As características físico-químicas 

da superfície celular influenciam a seletividade e eficácia dos diferentes FS (Usacheva et al., 

2001; Fuchs et al., 2007; Gonzales et al., 2010). A membrana plasmática e a parede celular 

dos fungos são carregadas negativamente, favorecendo a ligação de FS catiônicos, como os 

corantes fenotiazínicos. O TBO liga-se instantaneamente a polifosfatos localizados na 

superfície externa da membrana plasmática da levedura Saccharomyces fragilis (Tijssen et al., 

1981). Ito (1977) observou que o TBO não penetra na célula de S. cerevisiae e toda atividade 

fotodinâmica do FS foi atribuída a sua ação iniciada no meio extracelular. Durante a 

fotossensibilização de conídios de A. nidulans, os FS MB e TBO não se ligam à superfície e 

nem penetram na célula. Nesses casos, a inativação dos conídios é decorrente da produção de 

EROs no meio extracelular e é inibida quando as células são lavadas antes de serem expostas 

à luz (Gonzales et al., 2010). 

 Alguns FS ligam-se à superfície externa da célula, mas não penetram no seu interior, a 

menos que a parede celular e/ou a membrana seja danificada, o que pode ocorrer ao longo da 

IF. Smijs e colaboradores (2008) relataram severas deformidades e ruptura da parede celular, 

tanto em microconídios, como em micélio de T. rubrum após a IF com o FS catiônico Sylsens 

B. Existem casos em que o FS penetra rapidamente na célula microbiana. Quando isso ocorre, 

ele pode distribuir-se pelo citoplasma ou acumular-se preferencialmente em estruturas 

subcelulares, que serão preferencialmente danificadas durante a IF (De Menezes et al., 

2014a,b). O FS também pode ser eliminado pela célula por meio de mecanismos ativos de 

transporte (Prates et al., 2011; Daí et al., 2012). 

 Nos últimos anos, intensificaram-se os esforços para a identificação dos efeitos 

moleculares da IF em fungos e os mecanismos envolvidos na morte celular. A microscopia 

confocal tem sido utilizada para determinar a captação e a localização intracelular de FS (So 

et al., 2010, Rodrigues et al., 2013). Tanto a microscopia eletrônica de transmissão quanto a 

de varredura foram utilizadas para determinar os danos da IF no núcleo e na parede celular, 

respectivamente (So et al., 2010; Oriel e Nitzan, 2012; Smijs et al., 2008). Análises por 

citometria de fluxo foram utilizadas para avaliar danos na membrana, no material genético e 
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para avaliar o estresse oxidativo induzido pela IF (So et al., 2010). A PCR em tempo real tem 

sido utilizada para avaliar alterações na transcrição gênica em resposta a IF (Almeida et al., 

2012). Respostas celulares a IF, como a apoptose, têm sido descritas e investigadas em C. 

albicans (Lam et al., 2011). 

 Os efeitos da IF foram estudados majoritariamente em células metabolicamente ativas. 

Pouco se sabe a respeito do mecanismo de ação e dos efeitos moleculares da IF em estruturas 

fúngicas quiescentes, como conídios e esporos, que estão envolvidas no reconhecimento e 

infecção do hospedeiro (Barros et al., 2010). Conídios e esporos diferem de células 

metabolicamente ativas em características bioquímicas (e.g. composição química das 

diferentes estruturas), fisiológicas (e.g. taxa metabólica, resposta ao estresse e expressão de 

mecanismos de adaptação e defesa) e estruturais (e.g. organização de estruturas intracelulares 

e espessura de parede) que podem influenciar o processo fotodinâmico (Gonzales et al., 2010; 

Barros et al., 2010). 

1.5. Sistema biológico 

 As espécies do gênero Fusarium pertencem ao filo Ascomycota, classe dos 

Sordariomycetes, ordem Hypocreales e família Nectriacea. São fungos hialinos, saprófitas, 

em sua maioria fitopatogênicos, mas podendo ser patógeno oportunista em humanos. As 

espécies de Fusarium apresentam ampla distribuição geográfica e podem ser isoladas de uma 

grande variedade de substratos, como solo, restos de plantas e água (Nelson, Dignani e 

Anaissie, 1994; Nucci, et al., 2004). O gênero Fusarium reproduz-se assexuadamente por 

meio de três tipos de esporos, denominados macroconídios, microconídios e clamidósporos. 

Estas estruturas estão envolvidas na dispersão e persistência ambiental, e também no 

reconhecimento e na infecção do hospedeiro (Wickern, 1993; Nelson, Dignani e Anaissie, 

1994; Nucci et al., 2004). 

 As maiores incidências de fusariose estão limitadas a micoses superficiais (queratites e 

onicomicoses), porém, a partir dos anos 80, houve um aumento de infecções invasivas e 

disseminadas causadas por espécies de Fusarium. Os principais pacientes acometidos são 

aqueles portadores de doenças que deprimem o sistema imunológico, nos quais as taxas de 

mortalidade são superiores a 75% (Rabodonirina, et al., 1994; Boutati e Anaissie, 1997; 

Guarro e Gené, 1995; Rekha, Kindo e Ravi, 2008; Nunes et al., 2010). As espécies de 

Fusarium que têm sido frequentemente relatadas como agentes etiológicos de infecções 

oportunistas em humanos são: Fusarium solani, F. oxysporum e F. moniliforme (Martino et 

al., 1994; Bushelman et al., 1995; Boutali e Anaissie, 1997). 
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 A patogenia das infecções causadas por espécies de Fusarium é um processo pouco 

estudado, ainda assim, alguns pesquisadores consideram a pele após trauma a principal via de 

infecção. Alguns relatos têm sido feitos de infecções associadas a uso de cateteres e a 

problemas gastrointestinais (Gamis, et al., 1991; Rabodonirina, et al., 1994; Boutati e 

Anaissie, 1997). Além da suscetibilidade do hospedeiro, as espécies de Fusarium possuem 

vários mecanismos moleculares e celulares que conferem diferentes níveis de virulência. 

Alguns fatores de virulência associados às espécies de Fusarium, como a produção de toxinas 

e enzimas capazes de lesionar o tecido do hospedeiro e a aderência a materiais prostéticos por 

meio da formação de biofilmes, contribuem para o desenvolvimento de infecções causadas 

por espécies de Fusarium (Nelson, Dignani e Anaissie, 1994). 

 O uso de medicamentos imunossupressores e o aumento do número de pessoas 

acometidas com o vírus HIV nas últimas décadas têm facilitado às infecções causadas por 

fungos oportunistas, necessitando de longos períodos de tratamentos com antifúngicos, que 

podem estender-se por toda a vida (Kim e Sudbery, 2011; Gupta e Cooper, 2008). O uso 

prolongado de fungicidas faz com que a seleção de linhagens tolerantes seja inevitável. A má 

adesão ao tratamento pelo paciente e/ou sua interrupção atuam conjuntamente para acentuar o 

problema (Nunley e Cornelius, 2008). 

 As espécies de Fusarium são resistentes à maioria de antifúngicos usados para o 

tratamento de infecções fúngicas em humanos. Entre elas, F. solani é considerada a mais 

resistente. No tratamento das fusarioses, altas doses de anfotericina B são inicialmente 

utilizadas. Combinações de anfotericina B e voriconazol ou com terbinafina, também são 

utilizadas com frequência (Godoy et al., 2004; Alastruey-Izquierdo et al., 2008; Nunes et al., 

2010; Inano et al., 2013). Onicomicoses causadas por Fusarium spp. são muito difíceis de 

tratar. O uso de antifúngicos sistêmicos não é eficaz na maioria dos casos, e a combinação do 

tratamento sistêmico e tópico cura apenas um terço dos pacientes. A maioria dos casos de 

onicomicose causada por Fusarium spp. não melhora mesmo após tratamentos prolongados, 

aumentando os riscos de seleção de linhagens mais tolerantes aos antifúngicos convencionais 

(Tosti et al., 2003). Assim, a IFA surge como uma alternativa interessante à quimioterapia 

convencional para o tratamento de micoses superficiais, podendo ser utilizada repetidas vezes, 

com baixo risco de seleção de linhagens tolerantes (Dai et al., 2012; St. Denis et al., 2011; 

Vera et al., 2012). 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

 Avaliar os mecanismos envolvidos na inativação fotodinâmica com 

fotossensibilizadores fentotiazínicos em microconídios não germinado e 4 h-germinado dos 

fungos F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

-- Determinar as propriedades fotoquímicas e fotofísicas dos FS fenotiazínicos nas condições 

experimentais estudadas. 

 

-- Determinar a influência de parâmetros como: (1) tipo do FS, (2) concentração do FS, (3) 

tipo da fonte de luz e (4) dose de luz na eficácia da inativação fotodinâmica dos 

microconídios não germinado e 4 h-germinado. 

 

-- Avaliar a eficácia da IFA com os FS fenotiazínicos para matar os microconídios não 

germinado e 4 h-germinado. 

 

-- Estudar as interações entre os diferentes FS em estruturas especializadas das diferentes 

espécies e determinar a localização intracelular dos FS. 

 

-- Determinar os efeitos da IFA com os diferentes FS na integridade da parede celular e 

membrana plasmática; na integridade do núcleo e do material genético. 

 

-- Determinar o efeito da IFA em lipídios e proteínas presentes nos microconídios. 
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3. Materiais e métodos 

3.1. Espécies utilizadas e condições de crescimento 

 Os experimentos foram realizados com as linhagens Fusarium oxysporum INCQS 

40144 (ATCC
®
48112™), Fusarium moniliforme INCQS 40151 (ATCC

®
38159™) e 

Fusarium solani INCQS 40099 (ATCC
®
36031™), obtidos da “American Type Culture 

Collection (ATCC
®
)” (Manassas, VA, EUA). As espécies de Fusarium foram inoculadas em 

25 mL de meio “Potato Dextrose Agar” (PDA) (Becton, Dickinson Company, EUA), e 

incubadas no escuro, a 28ºC, por 5 dias. Os microconídios foram removidos e suspensos em 

tampão PBS (phosphate buffered saline), pH 7,4 esterilizado. As suspensões de microconídios 

foram filtradas por meio de membrana de policarbonato com poros de 8 µm (Nucleopore, NJ, 

EUA) para a retirada de fragmentos de micélios. A concentração da suspensão de 

microconídios foi determinada por contagens em hematímetro, e ajustadas para as 

concentrações desejadas em unidade formadora de colônia (UFC) por mililitros. 

3.2. Fotossensibilizadores 

 Os experimentos foram realizados com os fotossensibilizadores (FS) fenotiazínicos: 

(1) azul de metileno (methylene blue, MB) (C16H18ClN3S) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA); 

(2) azul de toluidina O (toluidine blue O, TBO) (C15H16ClN3S) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, 

EUA); (3) novo azul de metileno N fórmula sem zinco (new methylene blue N zinc free form, 

NMBN) (C18H22ClN3S) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA); (4) novo azul de metileno N 

fórmula com zinco (new methylene blue N zinc choride double salt, NMBN Zn) 

(C18H22ClN3S × 0,5 ZnCl2) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA); (5) um novo derivado não 

comercial do MB 1,11-diethyl-2,2,4,8,10,10-hexamethyl-1,2,3,4,8,9,10,11-octahydrodipyrido 

[3,2-b:2’,3’-i] phenothiazinium hydrogensulphate denominado S137 (C28H39O4N3S2) 

(Wainwright et al., 2005). O FS S137 foi sintetizado e gentilmente cedido pelo Dr. Mark 

Wainwright, da Liverpool John Moores University, UK. As fórmulas estruturais de todas as 

moléculas são mostradas na Figura 3. Os espectros de absorção dos FS são mostrados na 

Figura 4. As soluções-estoque de todos FS foram preparadas em salina tamponada com 

tampão fosfato - PBS, pH 7,4, com concentrações dez vezes maiores (2000 µM) do que a 

maior concentração utilizada. As soluções foram aliquotadas e mantidas no escuro, a -18°C, 

por até seis meses. 
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Figura 3 – Estrutura química dos fotossensibilizadores fenotiazínicos usados no estudo. 

 

 
Figura 4 – Espectro de absorção no visível dos fotossensibilizadores fenotiazínicos MB, 

TBO, NMBN, NMBN Zn e S137. Os espectros foram obtidos na concentração de 10 µM. 
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3.3. Sistema de iluminação 

 Para a ativação dos FS foi utilizado um arranjo de 96 “light emitting diode” (LED) 

vermelhos (eLED, CA, EUA), com emissão entre 600 e 650 nm (pico em 635 nm) e 

irradiância de 9,8 mW cm
-2

. As fluências de luz utilizadas foram 5, 10, 15 e 20 J cm
-2

 

correspondentes aos tempos de exposição ao arranjo de 96 LED de 6,5, 13, 19,5 e 26 min. A 

determinação do espectro de emissão dos LED e a determinação das irradiância (em mW cm
-

2
), na faixa espectral de interesse, foram feitas com o auxílio de um espectroradiômetro 

modelo USB 4000 (Ocean Optics Inc. FL, EUA), como descrito anteriormente (De Menezes 

et al., 2014b). As leituras foram feitas pelo Prof. Dr. Luciano Bachmann do Departamento de 

Física e Matemática da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP 

(FFCLRP-USP). A Figura 5 mostra o espectro de emissão do arranjo de LED utilizado neste 

estudo. 

 

 
Figura 5 – Emissão espectral do arranjo de LED vermelho (eLED, CA, EUA) utilizado no 

estudo. 
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3.4. Determinação da absortividade molar dos fotossensibilizadores fenotiazínicos e 

irradiância espectral efetiva do LED 

 A absortividade molar (ε) dos FS fenotiazínicos foi determinada através da 

concentração dos FS versus absorbância, utilizando a lei de Lambert-Beer. Foram preparadas 

soluções dos FS, em metanol, na concentração de 10 µM. O espectro de UV-vis para cada FS 

foi determinado em cubeta de quartzo, com caminho ótico de 1 cm, utilizando o 

espectrofotômetro NanoPhotometer P-Class (IMPLEN GmbH, Munich, Alemanha). A ε foi 

determinada através da equação A = ε × c × l (lei de Lambert-Beer), onde A é a absorção, ε é 

a absortividade molar, c é a concentração molar do FS e l é o caminho ótico. A irradiância 

espectral efetiva foi determinada através da multiplicação da absortividade molar de cada FS 

pelo espectro de emissão do LED utilizado no estudo. Os dados foram analisados utilizando o 

programa OringinPro 8.0. 

3.5. Cálculo do rendimento quântico de oxigênio singleto (ϕΔ) dos fotossensibilizadores 

fenotiazínicos 

 A geração de oxigênio singleto pode ser caracterizada por método direto ou indireto. 

No método direto, a formação de oxigênio singleto é acompanhada pela emissão de 

fosforescência em 1270 nm (pico característico do oxigênio singleto) em função do tempo 

(Wilkinson, Helman e Ross, 1995). O método direto é altamente eficiente, entretanto é um 

sistema sofisticado e financeiramente inviável dificultando a execução desta técnica. No 

método indireto, é utilizada uma sonda química que atua como sequestrador químico de 

oxigênio singleto. Os sequestradores químicos usuais são o 1,3-difenilisobenzofurano 

(DPBF), o p-nitrosodimetilanilina (RNO) e o ácido úrico (AU) (Fischer et al., 1998; Howard 

e Mendenhall, 1975; Kraljic e Sharpatyi, 1974). 

 No presente estudo, realizou-se o método indireto, em que a geração de oxigênio 

singleto produzido pelos FS fenotiazínicos MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137 foi 

observada pelo monitoramento espectrofotométrico da degradação (oxidação) do composto 

DPBF. A banda de absorção mais pronunciada do DPBF é na região próxima a 410 nm. O 

DPBF sofre uma reação específica com o oxigênio singleto, formando um endoperóxido, 

incolor, que se decompõe rapidamente em 1,2-dibenzoilbenzeno (incolor entre 350-450 nm) 

(Figura 6). 
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Figura 6 - Oxidação do 1,3-difenilisobenzofurano (DPBF) via reação com oxigênio singleto 

(
1
O2), formando o produto incolor 1,2 dibenzoilbenzeno. 

 

 Para a avaliação da oxidação do DPBF foram preparadas soluções dos FS (MB, TBO, 

NMBN, NMBN Zn e S137), cloreto de zinco e do próprio DPBF, em metanol absoluto 

(J.T.Baker
®
 Chemical). Em seguida, as soluções foram misturadas resultando em soluções 

contendo: (1) FS e DPBF (nas concentrações finais de 10 µM e 150 µM, respectivamente); e 

(2) FS, cloreto de zinco e DPBF (nas concentrações finais de 10 µM, 10 µM e 150 µM, 

respectivamente). 

 As soluções foram irradiadas em uma cubeta de quartzo (Hellma 110-QS) com 1 cm 

de caminho óptico, utilizando o arranjo de LED, em intervalos de 5 segundos, seguido de 

leitura no espectrofotômetro NanoPhotometer P-Class (IMPLEN GmbH, Munich, Alemanha). 

Controles onde o DPBF foi exposto apenas à luz na ausência dos FS, e controles onde o 

DPBF não foi exposto à luz, foram preparados em paralelo. 

 Para a quantificação de oxigênio singleto produzida pelos FS, foi traçado um gráfico 

do logaritmo neperiano da absorbância do DPBF (ln AbsDPBF) versus o tempo, obtendo-se a 

equação da reta, na qual o valor da taxa de degradação do FS (R) é representado pelo 

coeficiente angular da equação da reta. O rendimento quântico de oxigênio singleto (ϕΔ) foi 

calculado utilizando a seguinte equação (Gobo, et al., 2013):  

 

Onde, ϕΔ
std

 é o rendimento quântico de oxigênio singleto para o fenotiazínico padrão. Foi 

utilizado como padrão o azul de metileno (ϕΔ
std

 = 0,52 em metanol). R e R
std

 é a taxa de 

fotodegradação do FS e do padrão, respectivamente. Iabs e Iabs
std

 é a taxa de absorção de luz do 
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FS e do padrão, respectivamente. A Iabs é calculada pela formula Iabs = 1 – 10
-a

, onde a é a 

media das absorbâncias mensuradas após o período de irradiação (entre 0 e 40 s). 

3.6. Avaliação da atividade metabólica de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

 A atividade metabólica de microconídios pode ser avaliada através da conversão do 

fluorocromo FUN-1 (fluorescência verde) em estruturas cilíndricas intravacuolares 

(“Cylindrical intra-vacuolar structures” - CVIS, fluorescência vermelha) formadas durante os 

processos bioquímicos endógenos, tais como a produção de ATP. As células metabolicamente 

inativas emitem uma fluorescência verde. Para essa avaliação, 200 µL da suspensão de 

microconídios (4 × 10
6
 microconídios mL

-1
) de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani e 

200 µL de meio de cultura RPMI 1640 (2 × concentrado) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA) 

foram colocados em microtubos de 1,5 mL. Os microtubos foram incubados durante 4 h a 

28°C sob agitação de 150 rpm. Depois disso, os tubos foram centrifugados 3 vezes a 5000 × g 

durante cinco minutos para remover o meio de cultura. Os microconídios 4 h-germinados 

foram resuspendidos em 400 µL de tampão HEPES 10 mM, pH 7,2 (Sigma-Aldrich, Inc., St. 

Louis, MO, EUA), suplementado com 2% de D(+)-Glucose (Sigma-Aldrich, Inc., St. Louis, 

MO, EUA), e 10 µM FUN-1 (Molecular Probes, Eugene, OR, EUA). Os microtubos foram 

mantidos no escuro durante 30 min a 28°C, após esse período os microconídios foram 

analisados por citometria de fluxo (FACSCanto - Becton Dickinson, Sunnyvale, CA, EUA). 

Dez mil eventos foram analisados pelo software FACSDiva (BD, San Jose, CA, EUA). Foram 

realizados três experimentos independentes. A conversão de FUN-1 para CVIS pela relação 

de fluorescência vermelha (585 ± 40 nm)/verde (530 ± 30 nm) também foi avaliada em 

microconídios não germinados e microconídios 4 h-germinados expostos a temperatura de 

95°C (controle de morte). Dois experimentos independentes foram realizados. 

3.7. Determinação dos parâmetros ótimos para a IFA dos microconídios não germinados 

das espécies de Fusarium com os fotossensibilizadores fenotiazínicos pela determinação 

da concentração inibitória mínima 

 A otimização das condições necessárias para a inativação fotodinâmica antimicrobiana 

(IFA) das diferentes espécies com os FS fenotiazínicos é um pré-requisito essencial. Os 

parâmetros mais apropriados para a IFA de cada espécie foram determinados por meio de 

experimentos iniciais, nos quais a eficácia de cada tratamento foi estimada por meio da 

concentração inibitória mínima (CIM). Em microplacas de 96 poços (TPP, Suíça), foram 

colocados 50 µL da suspensão de microconídios e 50 µL dos FS em diferentes concentrações. 

A concentração final dos microconídios foi de 4 × 10
5
 células mL

-1
. As concentrações finais 

dos FS diluídos em PBS, nas misturas foram 0; 1; 2,5; 5; 10; 12,5; 25; 50; 75; 100 e 200 µM 

para o MB, NMBN Zn e TBO e 0; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 12,5; 20; 25; 30; e 40 µM para o S137. 
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As microplacas foram mantidas no escuro por 30 min (período de pré-incubação) e, a seguir, 

foram expostas à luz com as fluências de 10, 15 e 20 J cm
-2

 usando um arranjo de LED como 

fonte de luz. Microplacas-controle, protegidas da luz durante as exposições, foram preparadas 

em paralelo em todos os experimentos. Também foram preparados controles com os 

microconídios expostos à luz na ausência do FS. Após as exposições, 100 µL de meio de 

cultura RPMI 1640 (com o dobro da concentração original) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA) 

foram acrescentados aos poços. As microplacas foram incubadas no escuro, a 28°C, durante 4 

dias. O crescimento foi avaliado visualmente e diariamente até o 4° dia, quando a CIM foi 

determinada. Foram realizados três experimentos independentes. 

3.8. Determinação da fração de sobreviventes dos microconídios não germinados e 4 h-

germinados das espécies de Fusarium na IFA com os fotossensibilizadores fenotiazínicos 

 A sobrevivência dos microconídios não germinados e germinados (4 h) de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani foi avaliada após a IFA com MB, TBO, NMBN, 

NMBN Zn e S137. A fim de obter os microconídios 4 h-germinados, 5 mL da suspensão de 

microconídios (4 × 10
6 

microconídios mL
-1

) e 5 mL do meio de cultura RPMI 1640 (2 vezes 

concentrada) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA) foram adicionados em um tubo cônico de 15 

mL (Corning Incorporated, NY, EUA). Os tubos foram incubados durante 4 h a 28°C e 

agitação de 150 rpm. Depois da incubação, os tubos foram centrifugados a 5000 × g durante 

cinco minutos para remover o meio de cultura RPMI 1640, e por fim foram resuspendidos em 

5 mL de PBS, pH 7,4. Para avaliar a sobrevivência dos microconídios à IFA, 300 µL da 

solução de FS (MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137) foram adicionados a 300 µL da 

suspensão dos microconídios não germinados e 4 h-germinados em microtubos de 1,5 mL 

(polipropileno; Axygen Scientific, CA, EUA). A concentração final de microconídios não 

germinados e 4 h-germinados nas misturas foi 2 × 10
6
 microconídios mL

-1
 e a concentração 

final de MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137 foram 50, 75, 5, 5 e 10 µM, para F. 

oxysporum, respectivamente; 75, 75, 10, 10 e 10 µM para F. moniliforme, respectivamente, e 

75, 75, 12,5, 12,5 e 10 µM para F. solani, respectivamente. Os microtubos foram mantidos no 

escuro durante 30 min a 28°C, e depois disso, os microconídios não germinados e 4 h-

germinados foram divididos em 8 grupos: (1) lavados antes da exposição à luz, para retirada 

do excesso de FS. Para isso, os microconídios foram centrifugados a 5000 × g durante cinco 

min e resuspendidos em PBS, pH 7,4. Este procedimento foi repetido três vezes; (2) não 

lavados; (3) não lavados e 50 mM de manitol; (4) não lavados e 10 mM de azida de sódio; (5) 

não lavados e 10 mM de glutationa reduzida (GSH); (6) não lavados e cloreto de zinco nas 

seguintes condições: solução equimolar aos FS MB, TBO, NMBN e S137, para o cloreto de 
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zinco com concentração final de 50, 75, 5 e 10 µM, respectivamente para F. oxysporum; 75, 

75, 10 e 10 µM para F. moniliforme; e 75, 75, 12,5, e 10 µM para F. solani; (7) não lavados e 

10 mM de azida de sódio e cloreto de zinco nas mesmas concentrações descritas no item 

anterior; (8) não lavados e 10 mM de azida sódica adicionado de 1 mM de ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) para o FS NMBN Zn. 

 Em seguida, 600 µL de suspensão de cada um dos 8 grupos foram colocados em 

placas de 24 poços (TPP, Suíça) e exposto as fluências de 0 (controle no escuro), 10 e 15 J 

cm
-2

. Após as exposições, as suspensões foram agitadas e diluídas em PBS, pH 7,4 (10
-1

 a 10
-

3
), e 50 µL de cada diluição foram espalhados na superfície de 5 mL de PDA, suplementado 

com 1 g L
-1

 de ácido deoxicólico (sal sódico) (Fluka, Itália), em placas de Petri (60 × 15 mm). 

O ácido deoxicólico utilizado nessa concentração reduz o crescimento das colônias, tornando-

as mais compactas, o que permite acompanhar o desenvolvimento dos fungos por um período 

maior de tempo. Foram preparadas três placas-réplica por tratamento. As placas foram 

incubadas a 28°C, no escuro, e a contagem das colônias foi iniciada após 24 h, com auxílio de 

estereomicroscópio (com ampliação de 8 ×), e estendidas por até 7 dias. Controles nos quais 

as células foram expostas apenas à luz, na ausência do FS, e controles nos quais as células 

foram tratadas com o FS, mas não foram expostas à luz, foram preparados em paralelo para 

todos os tratamentos. Os microconídios que não originaram colônias após 7 dias foram 

considerados mortos pelo tratamento. Foram realizados três experimentos independentes. 

 Os resultados da fração de sobreviventes serão expressos em "log de redução", um 

termo matemático utilizado para demonstrar o número relativo de células eliminadas de um 

determinado tratamento comparado com o controle não tratado. Por exemplo, 1-log de 

redução representa 10 vezes, 2-log de redução representa 100 vezes, 3-log de redução 

representa 1000 vezes, 4-log de redução representa 10000 vezes e 5-log de redução, significa 

uma redução de 100 mil vezes do inóculo inicial ou morte de 90,0%, 99,0%, 99,9%, 99,99% e 

99,999%, respectivamente, de microconídios tratados. 

3.9. Estudo microscópico da interação dos microconídios não germinados e 4 h-

germinados com os fotossensibilizadores fenotiazínicos 

 O estudo microscópico dos microconídios não germinados e 4 h-germinados de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani foi realizado para determinar a localização subcelular 

dos FS fenotiazínicos. Para produzir os microconídios 4 h-germinados, 8 × 10
6
 microconídios 

mL
-1

 foram incubados em meio de cultura RPMI 1640 a 28°C durante 4 h. Os microconídios 

não germinados e 4 h-germinados foram então tratados com 100 µM de MB, TBO, NMBN 

Zn e S137, e lavados três vezes com PBS (5000 × g durante cinco minutos) antes de serem 
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observados no microscópio com aumento de 1000 × (Coleman N-120 microscópio, Coleman, 

Santo André, SP, Brasil). Na tentativa de identificar as estruturas celulares em que os FS se 

acumularam, os microconídios não germinados e os germinantes (4 h) também foram corados 

com os fluorocromos "4',6-diamidino-2phenylindole" (DAPI) (Sigma-Aldrich, Inc., St. Louis, 

MO, EUA) (3 µg mL
-1

) e FM4-64
®
 (Invitrogen™) [1 µg mL

-1
 em solução de 1% (vol/vol) 

dimetilsulfóxido (DMSO)], que possuem afinidade com material genético e membrana 

celular/lipídios, respectivamente. Os microconídios não germinados e 4 h-germinados foram 

tratados com cada um dos 2 corantes, e mantidos no escuro durante 1 h, lavados três vezes 

com PBS antes de serem observados com o auxílio de um Leica TCS SP8 microscópio 

confocal a laser (Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha) em ampliação de 630 × e 

zoom digital (2 ×). As amostras foram iluminadas a 405 nm (DAPI) e 552 nm (FM4-64
®

) e os 

sinais foram capturados em dois canais, um para aquisição da fluorescência do DAPI (410-

540 nm) e outro, para a fluorescência do FM4-64
®
 (570-700 nm). Também foram obtidas 

imagens no campo claro para sobreposição de imagens. 

3.10. Avaliação do efeito da IFA na permeabilidade da membrana celular de 

microconídios de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

 A permeabilidade da membrana celular após a IFA foi avaliada através da coloração 

de microconídios com iodeto de propídio (PI) e analisada por citometria de fluxo. O PI é 

internalizado apenas em células com danos graves na membrana. Para a análise, 300 µL da 

suspensão de microconídios e 300 µL da solução de cada FS (MB, TBO, NMBN Zn e S137) 

foram adicionados a placas de 24 poços de fundo plano (TPP, Suíça). A concentração final de 

microconídios foi 2 × 10
6
 microconídios mL

-1
 e as concentrações finais de MB, TBO, NMBN 

Zn e S137 foram de 50, 75, 5 e 10 µM, respectivamente para F. oxysporum; 75, 75, 10 e 10 

µM respectivamente para F. moniliforme e 75, 75, 12,5 e 10 µM respectivamente para F. 

solani. As placas foram mantidas no escuro durante 30 min a 28°C e expostos às fluências de 

0, 10 e 15 J cm
-2

. Microconídios não tratados com FS e nem exposto à luz foram utilizados 

como controle da viabilidade celular, e microconídios exposto a 95°C durante 1 h, foram 

usados como “controle de morte”. Após a IFA, os microconídios foram removidos dos poços 

para microtubos de 1,5 mL, e lavados uma vez com PBS (pH 7,4), e adicionado 1 µL de 

solução de PI (1 g L
-1

) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA) imediatamente antes da aquisição do 

dado por citometria de fluxo (FACSCanto – Becton Dickinson, Sunnyvale, CA, USA). Dez 

mil eventos foram analisados pelo software FACSDiva (BD, San Jose, CA, EUA). Nós 

analisamos a porcentagem de células coradas com PI em cada condição da IFA. Foram 

realizados três experimentos independentes. 
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3.11. Avaliação do efeito da IFA na peroxidação de lipídios de microconídios de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

 Lipídios poliinsaturados são facilmente oxidados por espécies reativas de oxigênio 

resultando em uma série de reações, que tem o malondialdeído (MDA) como o principal 

produto. A peroxidação lipídica após a IFA foi avaliada com o Kit “Lipid Peroxidation 

(MDA) Assay Kit” (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA), seguindo as instruções do fabricante, 

com modificações. Após a IFA realizada como descrita acima, os microconídios foram 

recuperados a partir da microplaca de 96 poços para microtubos de 1,5 mL, e posteriormente 

centrifugado a 5000 × g durante 5 min. Os microconídios foram resuspendidos em 300 µL de 

tampão de lise de MDA, contendo 3 mL de BHT (# MAK085C Sigma-Aldrich, Inc., MO, 

EUA) (100 × concentrado), e homogeneizado em gelo. As amostras foram centrifugadas a 

13000 × g durante 10 min, para remover o material insolúvel. O sobrenadante de cada 

amostra foi colocado em um novo microtubo de 1,5 mL e foi adicionado 600 µL de solução 

de ácido tiobarbitúrico [0,250 g de ácido tiobarbitúrico reconstituído em 7,5 mL de ácido 

acético glacial (JTBaker
®
 Chemicals, Center Valley, USA), e o volume final foi ajustado a 25 

mL com água] e incubado a 95°C durante 1 h. Imediatamente após, as amostras foram 

resfriadas em banho de gelo durante 10 min e em seguida 200 µL de cada amostra foram 

adicionadas a uma microplaca de 96 poços de fundo plano para a análise. A leitura da 

absorbância foi feita em 532 nm, com o auxílio do equipamento Spectramax
®
 Paradigm

®
 

Multi-Mode Detection Platform (Molecular Device LLC, Sunnyvale, CA, USA). A 

concentração de MDA foi calculada com base na curva padrão. Foram realizados três 

experimentos independentes. 

3.12. Avaliação do efeito da IFA na carbonilação de proteínas de microconídios de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

3.12.1. Inativação fotodinâmica antimicrobiana 

 Cinco mililitros da suspensão de microconídios (concentração final de 4 × 10
7
 células 

mL
-1

 em PBS, pH 7,4) e 5 mL da solução de FS (concentração final de 20 µM para MB e 

TBO, e 2,5 µM para NMBN Zn e S137) foram misturados em tubo cônico de 15 mL. Os 

tubos foram mantidos no escuro por 30 min. O conteúdo de cada tubo (10 mL) foi transferido 

para uma placa de Petri de 60 mm de diâmetro, que foi exposta à luz nas seguintes 

combinações: fluência de 10 J cm
-2 

para 20 μM de MB e TBO e fluência de 5 J cm
-2 

para 2,5 

μM de NMBN e S137 . Controles contendo a mesma concentração de FS e microconídios, 

porém não expostos à luz, foram preparados paralelamente a cada amostra irradiada. Cada 

experimento foi constituído de vinte exposições sucessivas a cada fluência e FS. Após a 
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irradiação, uma alíquota foi removida para ensaios de sobrevivência dos microconídios 

(descrito no item 3.8.). As células de cada tratamento foram imediatamente coletadas por 

centrifugação (3000 × g, 5 min), lavadas 3 vezes com 5 mL de PBS e depois foram 

transferidas para microtubos de 2 mL, congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a -70°C 

até a extração de proteínas. 

3.12.2. Extração e quantificação de proteínas 

 A cada microtubo de 2 mL, provenientes do item anterior 3.12.1., foram adicionados 

500 µL de tampão de extração [ureia 7 M, tioureia 2 M e CHAPS 4% (todos GE-Healthcare, 

Chalfont, UK)] e 500 µL de pérolas de vidro (425-600 µm, Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA). 

Foram adicionados ainda 5 µL de inibidor de protease (GE-Healthcare, Chalfont, UK). Os 

microconídios foram lisados por cinco ciclos de um minuto de agitação em “vortex” seguido 

de cinco minutos de incubação em gelo. Os tubos foram centrifugados a 10000 × g por cinco 

minutos a 4°C e o sobrenadante resultante foi coletado. As proteínas contidas no sobrenadante 

foram purificadas pela adição de seis volumes de acetona (grau HPLC, Sigma-Aldrich, Inc., 

MO, EUA) e incubação "overnight" a -20°C. Após remoção da acetona por centrifugação 

(10000 × g por cinco minutos a 4°C), o precipitado proteico foi ressuspenso no mesmo 

tampão de extração e quantificado usando-se o 2-D Quant Kit (GE-Healthcare, Chalfont, 

UK). 

3.12.3. Analise de carbonilação de proteínas 

 A carbonilação de proteínas após a IFA foi avaliada com o Kit “Protein Carbonyl 

Assay Kit” (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA), utilizando as instruções do fabricante, com 

modificações. Inicialmente foram adicionados 10 µL de streptozocina a 10% (m/v) em 100 

µL de cada amostra contendo 0,5 mg de proteína, e incubadas durante 15 min, à temperatura 

ambiente. Posteriormente foram centrifugadas a 13000 × g por 5 min e o sobrenadante de 

cada amostra foi transferido para um novo microtubo de 1,5 mL, no qual foram adicionados 

100 µL de solução de 2,4 dinitrofenilhidarzina (DNPH) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA), em 

seguida foram agitadas em “vortex” e incubadas por 30 min, à temperatura ambiente. Após 

esse período foram adicionados 30 µL de solução de ácido tricloroacético (TCA) (Sigma-

Aldrich, Inc., MO, EUA). As amostras foram agitadas mecanicamente em “vortex” e 

incubadas no gelo por 15 min e centrifugadas a 13000 × g durante 2 min, para a remoção do 

sobrenadante. Quinhentos microlitros de acetona gelada foram adicionados a cada pellet e 

colocadas em banho ultrassônico durante 2 min, seguido de incubação "overnight" a -20°C. 

Após remoção da acetona por centrifugação (13000 × g por cinco minutos a 4°C), o 

precipitado foi ressuspenso em 200 µL solução de 6 M de guanidina (Sigma-Aldrich, Inc., 



22 

 

__________________________________________________________________Materiais e métodos 

MO, EUA). Cento e oitenta microlitros de cada amostra foram adicionadas a uma microplaca 

de 96 poços de fundo plano para a análise. A leitura da absorbância foi feita em 375 nm, com 

o auxílio do equipamento Spectramax® Paradigm® Multi-Mode Detection Platform 

(Molecular Device LLC, Sunnyvale, CA, USA). Os 20 µL restantes foram utilizados para 

realizar nova quantificação de proteína. A concentração de proteína carbonilada foi calculada 

conforme as instruções do fabricante. Foram realizados dois experimentos independentes. 

3.13. Efeito da IFA na fragmentação do núcleo de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

 A fragmentação do núcleo após a IFA foi avaliada através da utilização de uma 

solução hipotônica fluorescente (HFS – “Hypotonic fluorescent solution”), descrito por 

Nicoletti e colaboradores, 1991 e Riccardi & Nicoletti 2006. Espécies reativas de oxigênio 

podem facilmente causar danos no DNA da célula levando a fragmentação do DNA, e 

consequentemente, a perda do DNA nuclear. O uso de um fluorocromo, como o PI, que é 

capaz de se ligar e marcar o DNA torna possível a avaliação da fragmentação do DNA por 

citometria de fluxo, diferenciando células com núcleo normal (DNA não fragmentado) de 

células com núcleo fragmentado (DNA fragmentado). Para a análise, 300 µL da suspensão de 

microconídios e 300 µL da solução de FS (MB, TBO, NMBN Zn e S137) foram adicionados 

a placas de 24 poços de fundo plano (TPP, Suíça). A concentração final de microconídios não 

germinados e 4 h-germinados foi 2 × 10
6
 microconídios mL

-1
 e a concentração final de MB, 

TBO, NMBN Zn e S137 foram de 50, 75, 5 e 10 µM, respectivamente para F. oxysporum; 75, 

75, 10 e 10 µM respectivamente para F. moniliforme e 75, 75, 12,5 e 10 µM respectivamente 

para F. solani. As placas foram mantidas no escuro durante 30 min a 28°C e expostos as 

fluências de 0, 10 e 15 J cm
-2

. Após a realização da IFA, os microconídios não germinado e 4 

h-germinados foram recuperados a partir dos poços, para tubos cônicos de 15 mL, e 

posteriormente centrifugado a 5000 × g durante 5 min. Os microconídios foram resuspendidos 

em 500 µL de PBS (pH, 7,4) e os microconídios foram fixados com 4,5 mL de álcool 70% 

(v/v) gelado e mantido em banho de gelo durante 30 min. Após este período os microconídios 

foram lavados 3 vezes com PBS (pH, 7,4), centrifugado a 5000 × g durante 5 min. 

Posteriormente foram adicionados 400 µL de HFS (1% (m/v) de citrato de sódio, 1% (v/v) de 

triton X-100 e 50 µg mL
-1

 de iodeto de propídio). Os tubos foram incubados por 30 min no 

escuro a 4°C. Após esse período, os microconídios foram analisados por citometria de fluxo 

(FACSCanto - Becton Dickinson, Sunnyvale, CA, EUA). Cinco mil eventos foram analisados 

pelo software FACSDiva (BD, San Jose, CA, EUA). Foram realizados três experimentos 

independentes. Microconídios não tratados com FS e nem exposto à luz foram utilizados 
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como controle sem dano no DNA, e microconídios expostos a 100 µM de 2-[2-(3-

Chlorophenyl)hydrazinylyidene]propanedinitrile (CCCP) durante 2 h, foram usados como 

controle de dano ao DNA. 

3.14. Avaliação da virulência das espécies de Fusarium utilizando o modelo invertebrado 

Galleria mellonella 

 No presente trabalho o perfil de virulência das linhagens F. oxysporum, F. 

moniliforme e F. solani foi avaliado utilizando larvas de G. mellonella, seguindo o protocolo 

sugerido por Renwick (2006). As larvas foram mantidas em recipiente de vidro (30 cm de 

altura por 20 cm de largura) a 28°C no escuro. Para a alimentação das larvas foi preparada 

ração composta por cera de abelha, leite em pó, extrato de levedura, fubá, mel de abelha e soja 

triturada. As larvas foram mantidas com acesso a ração até alcançarem o sexto instar de 

desenvolvimento, cujo peso varia entre 200 e 250 mg. Após o completo desenvolvimento 

(sexto instar), as larvas foram privadas da alimentação e separadas em grupos de 10 unidades 

em placas de Petri de vidro (90 × 15 mm) para cada teste proposto. 

 Para a avaliação da virulência foram preparadas suspensões de microconídios não 

germinados das linhagens F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani, nas concentrações de 2 × 

10
8
, 2 × 10

7
, 2 × 10

6
, 2 × 10

5
 e 2 × 10

4
 microconídios mL

-1
. A infecção artificial em larvas de 

G. mellonella foi feita utilizando uma microseringa de Hamilton modelo 7000.5KH de 10 µL. 

Para cada avaliação, as larvas foram inoculadas com 5 µL da suspensão de microconídios, no 

centro da ventosa da última pró-pata direita. Foram feitos controles onde as larvas foram 

inoculadas com 5 µL de PBS, pH 7,4, e controles nos quais não foram feitas inoculações nas 

larvas. Entre as infecções foram realizadas rigorosas baterias de lavagem com hipoclorito de 

sódio, etanol 70% e água autoclavada. Após a infecção artificial, as larvas foram incubadas a 

28°C, privadas de alimentação e iluminação direta. Foram feitas avaliações da sobrevivência 

das larvas a cada 12 h e também foram retiradas a pré-pupa com o objetivo de retardar a 

metamorfose. Foram realizados três experimentos independentes. 

3.15. Efeito da IFA com os fotossensibilizadores fenotiazínicos na sobrevivência de 

larvas de G. mellonella infectadas com microconídios de F. moniliforme 

 Após avaliar o perfil de virulência das espécies de Fusarium em larvas de G. 

mellonella, foi avaliado o efeito da IFA em lavas de G. mellonella infectadas com 

microconídios de F. moniliforme. A concentração de microconídios foi de 2 × 10
6
 

microconídios mL
-1

, e a concentração de FS foi 750, 750, 100 e 100 µM, respectivamente 

para MB, TBO, NMBN Zn e S137. A infecção artificial em larvas de G. mellonella com 

microconídios, foi feita como descrita no item anterior. Após a infecção artificial das larvas 
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foram feitas novas inoculações com 10 µM de cada FS. As larvas foram mantidas no escuro 

durante 30 min a 28°C, e depois disso, exposta as fluências de 0 (controle no escuro) e 15 J 

cm
-2

. Foram feitos controles onde as larvas foram inoculadas com 5 µL de PBS, pH 7,4, 

controles no qual, as larvas foram apenas expostas à luz, controles onde as larvas foram 

inoculadas apenas os FS e não expostos à luz, controles onde as larvas foram inoculadas FS e 

expostas à luz e controles nos quais não foram feitas inoculações nas larvas e não expostas à 

luz. Após a IFA, as larvas foram incubadas a 28°C, privadas de alimentação e iluminação 

direta. Foram feitas avaliações da sobrevivência das larvas a cada 12 h e também foram 

retiradas a pré-pupa com o objetivo de retardar a metamorfose. 

3.16. Análise estatística 

 Os dados foram submetidos à análise de variância (one-way ANOVA) seguida pelo 

pós-teste de Tukey para comparar os efeitos dos diferentes tratamentos (exceto teste 

utilizando G. mellonella). Valores de P < 0,05 foram considerados significativos. Para o teste 

de virulência e a IFA em larvas de G. mellonella, os dados foram submetidos ao método 

estatístico Log-rank (Matel-Cox), para avaliar a significância entre as curvas de 

sobrevivência. Valores de P < 0,05 foram considerados significativos. A análise estatística foi 

feita utilizando o software Graph pad Prism (v 5.0: Graph pad Software, La Jolla, CA, EUA). 
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4. Resultados 

4.1. Determinação da absortividade molar dos fotossensibilizadores fenotiazínicos e 

irradiância espectral efetiva do LED 

 Os fotossensibilizadores (FS) interagem com energia luminosa, gerando espécies 

eletronicamente excitadas com características físico-químicas diferentes das encontradas em 

seu estado fundamental. Algumas características fotofísicas dos FS demonstram a sua 

eficiência na IFA e entre elas o valor de absortividade molar (ε) é a mais importante. Valores 

altos de ε facilitam os processos radiativos e não radiativos que iniciam o processo de 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) durante a IFA. Os estudos fotofísicos 

foram feitos a partir das soluções dos FS feitas em metanol, na concentração de 10 µM. Os 

valores da ε de cada FS são mostrados na Tabela 1. Os FS com maior valor de ε foram o MB, 

com 6,9 × 10
5
 m

2
 mol

-1
, e o NMBN Zn, com 6,2 × 10

5 
m

2
 mol

-1
. Após a determinação da ε de 

cada FS, também é importante avaliar se a fonte de irradiação utilizada é adequada para a 

excitação dos FS. Nós utilizamos um arranjo de LED com espectro de emissão entre 600 e 

650 nm (pico em 635 nm). A partir do valor da ε foi calculada a irradiância efetiva (Ief). Os FS 

que possuem os maiores valores de Ief são o NMBN Zn com 1,080 W µmol
-1

, o MB com 

0,930 W µmol
-1

 e o TBO com 0,885 W µmol
-1 

(Tabela 1). Este valor representa a quantidade 

de energia que cada FS é capaz de absorver da fonte de luz utilizada (LED). Os espectros da 

absortividade molar e da irradiância espectral efetiva para cada FS são mostrados na Figura 

7. 

 

Tabela 1 – Propriedades fotofísicas dos fotossensibilizadores fenotiazínicos. As propriedades 

fotofísicas foram determinadas em metanol. 

Fotossensibilizador λmax (nm) Ɛ (m
2
 mol

-1
) Ief (w µmol

-1
) 

MB 655 6,9 × 10
5 

0,930 

TBO 626 5,4 × 10
5
 0,885 

NMBN 624 4,1 × 10
5
 0,685 

NMBN-Zn 627 6,2 × 10
5
 1,080 

S137 672 5,7 × 10
5
 0,452 
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Figura 7 – Espectro da absortividade molar dos fotossensibilizadores fenotiazínicos, MB (A), 

TBO (B), NMBN (C), NMBN Zn (D) e S137 (E); e a Irradiância espectral efetiva do LED. 

Para o cálculo da absortividade molar foi utilizado a formula A = ε × c × l. Os FS foram 

preparados em metanol na concentração de 10 µM, a absorbância foi feita em cubeta de 

quartzo de 1 cm de caminho ótico. A irradiância espectral efetiva foi calculada multiplicando 

a absortividade molar pelo espectro de emissão do LED (Ief = Absm × EmLED). 
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4.2. O rendimento quântico de oxigênio singleto (ϕΔ) dos fotossensibilizadores 

fenotiazínicos 

 A sonda química DPBF foi utilizada para o monitoramento espectrofotométrico das 

reações de produção de oxigênio singleto, pelos FS fenotiazínicos foto-excitado. A banda de 

absorção mais pronunciada de DPBF é a região próxima a 410 nm (Figura 8). O DPBF sofre 

uma reação específica com o oxigênio singleto, formando um endoperóxido incolor, que se 

decompõe rapidamente em 1,2-dibenzoilbenzeno. Os estudos comparativos foram conduzidos 

por excitação (utilizando o arranjo de LED) dos FS nas mesmas condições experimentais, 

comparando a degradação do DPBF de cada FS com a degradação do DPBF do MB, um FS 

padrão de ϕΔ conhecido. A oxidação do DPBF mediada pelo oxigênio singleto produzido por 

cada FS é mostrada na Figura 8. Os resultados mostraram que os FS NMBN Zn e NMBN 

foram os mais eficientes na produção de oxigênio singleto. Os valores de ϕΔ para o NMBN Zn 

foi 0,71 e 0,64 para o NMBN. Os valores de ϕΔ para todos os FS estão na Tabela 2. O 

solvente utilizado para realizar os experimentos foi o metanol. 

 

Tabela 2 – Rendimento quântico de oxigênio singleto (ϕΔ) dos fotossensibilizadores 

fenotiazínicos. As soluções dos FS foram preparadas em metanol e o MB foi utilizado como 

padrão para o cálculo do ϕΔ. 

Fotossensibilizador ϕΔ 

MB 0,52 

TBO 0,45 ± 0,009 

NMBN 0,64 ± 0,015 

NMBN-Zn 0,71 ± 0,023 

S137 0,55 ± 0,024 
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Figura 8 – Oxidação de DPBF mediada pelo oxigênio singleto produzido durante a foto-

excitação dos fotossensibilizadores MB (A), TBO (B), NMBN Zn (C), NMBN (D) e S137 

(E). Solução de DPBF sem a presença de FS (F) irradiada em intervalos de 5 s foi utilizado 

como controle. 

 

 Também foram feitos experimentos para avaliar o efeito do cloreto de zinco na 

oxidação de DPBF e para isso foi adicionada uma solução de cloreto de zinco (10 µM) nos FS 

MB, TBO, NMBN e S137. FS que possuem íons metálicos, como Zn
2+

, Al
3+

 e Ga
3+

, em suas 

formulações são capazes de ficarem no estado excitado triplete por longos períodos, 

aumentando a produção de oxigênio singleto (Oliveira, et al., 2009). A oxidação do DPBF 

mediada pelo oxigênio singleto produzido por cada FS adicionado de cloreto de zinco é 

mostrada na Figura 9. Os resultados mostraram que o cloreto de zinco aumentou a oxidação 

de DPBF, e consequentemente o ϕΔ para os FS MB, TBO NMBN (Tabela 3). O cloreto de 

zinco não apresentou nenhum efeito para o FS S137.  
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Tabela 3 – Rendimento quântico de oxigênio singleto (ϕΔ) dos fotossensibilizadores 

fenotiazínicos na presença de cloreto de zinco. As soluções dos FS e cloreto de zinco foram 

preparados em metanol e o MB foi utilizado como padrão para o cálculo do ϕΔ. 

Fotossensibilizador ϕΔ 

MB 0,52 

MB ZnCl2 0,57 ± 0,013 

TBO ZnCl2 0,56 ± 0,014 

NMBN ZnCl2 0,68 ± 0,017 

S137 ZnCl2 0,54 ± 0,026 

 

 

Figura 9 – Oxidação de DPBF mediada pelo oxigênio singleto produzido durante a foto-

excitação dos fotossensibilizadores adicionando cloreto de zinco, MB ZnCl2 (A), TBO ZnCl2 

(B), NMBN ZnCl2 (C), e S137 ZnCl2 (D). Solução de DPBF sem a presença de FS (E) 

irradiada em intervalos de 5 s foi utilizado como controle. 
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4.3. Avaliação da atividade metabólica de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani  

 A atividade metabólica foi avaliada por intermédio da conversão do corante fluoróforo 

FUN-1 de fluorescência verde para a fluorescência vermelha (CIVS), que ocorre por meio de 

processos bioquímicos endógenos para a produção de ATP. Assim, a conversão de FUN-1 a 

CIVS foi avaliada em microconídios não germinados e 4 h-germinados de F. oxysporum, F. 

moniliforme e F. solani. Microconídios mortos pela exposição à temperatura de 95°C foram 

utilizados como controle de morte (ausência de atividade metabólica). A relação da 

fluorescência vermelha/verde no controle de morte foi menor que a relação encontrada nos 

microconídios não germinado e 4 h-germinado. A relação da fluorescência vermelha/verde 

em microconídios 4 h-germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani foram 

aproximadamente 2 vezes maior que a relação da fluorescência vermelha/verde em 

microconídios não germinados (P < 0,05 para todas as comparações) (Figura 10). Assim, os 

microconídios germinados por 4 horas possuem um metabolismo mais ativos que os não 

germinados. 

 

 
Figura 10 – Atividade metabólica de microconídios não germinados e 4 h-germinados de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani. A atividade metabólica dos microconídios foi avaliada 

pela conversão do fluoróforo FUN-1 (fluorescência verde) em estruturas cilíndricas intra-

vacuolares (Cylindrical intra-vacuolar structures – CVIS, fluorescência vermelho). Cada valor 

é a média de 2 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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4.4. Determinação dos parâmetros ótimos para a inativação fotodinâmica 

antimicrobiana dos microconídios não germinados das espécies de Fusarium com os 

fotossensibilizadores fenotiazínicos pela determinação da concentração inibitória 

mínima 

 A eficácia da IFA com cada FS (MB, TBO, NMBN Zn e S137) combinada com 

diferentes fluências de luz vermelha (0, 10, 15 e 20 J cm
-2

) foi inicialmente avaliadas para 

determinar os valores de concentração inibitória mínima (CIM). O tratamento com os FS MB, 

TBO e NMBN Zn (1 - 200 µM) na ausência de luz não inibiu o crescimento dos 

microconídios de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani (Tabela 4). Apenas o FS S137 

apresentou toxicidade no escuro, no qual os intervalos de CIM foram de 25-30 µM para F. 

oxysporum e F. moniliforme e 12,5-25 µM para F. solani (Tabela 4). A exposição dos 

microconídios a luz vermelha (fluências de 0, 10, 15 e 20 J cm
-2

) na ausência dos FS não 

inibiu o desenvolvimento dos microconídios de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

(dados não mostrados). A IFA com todos os FS e fluências de luz inibiu o desenvolvimento 

de todas as espécies. A CIM para todos os FS e fluências são mostradas na Tabela 4. Embora 

os valores de CIM tenham variado entre os FS e as espécies avaliadas, de maneira geral os 

valores de CIM diminuíram com o aumento da fluência de luz. Os FS mais eficazes foram o 

NMBN Zn e S137, para todas as fluências de luz e espécies avaliadas. A IFA com NMBN Zn 

(15 J cm
-2

) inibiu o crescimento de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani nas 

concentrações 5, 10 e 12,5 µM. A IFA com S137 (15 J cm
-2

) inibiu o crescimento de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani na concentração de 10 µM. 
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Tabela 4 – Concentração inibitória mínima (µM) da IFA com os fotossensibilizadores 

fenotiazínicos MB, TBO, NMBN e S137 em F.oxysporum, F. moniliforme e F. solani. Os 

resultados da CIM são expressos como intervalos observados em três experimentos 

independentes. 

 FS/Fluência 0 J cm
-2

 10 J cm
-2 

15 J cm
-2 

20 J cm
-2 

F
. 
o
x
ys

p
o
ru

m
 MB >200 µM 50-75 µM 50 µM 12.5-25 µM 

TBO >200 µM 75 µM 75 µM 25-50 µM 

NMBN Zn >200 µM 5-12.5 µM 5-10 µM 2.5 µM 

S137 25-30 µM 12.5 µM 10 µM 5 µM 

F
. 

m
o

n
il

if
o
rm

e MB >200 µM 75-150 µM 75-100 µM 25 µM 

TBO >200 µM 75-100 µM 75 µM 10-12.5 µM 

NMBN Zn >200 µM 5-10 µM 10 µM 10 µM 

S137 25-30 µM 10 µM 10 µM 5 µM 

F
. 

so
la

n
i 

MB >200 µM 75-100 µM 75 µM 25-75 µM 

TBO >200 µM 75 µM 75 µM 12.5-25 µM 

NMBN Zn >200 µM 5-25 µM 5-12.5 µM 2.5-5 µM 

S137 12.5-25 µM 5-10 µM 5-10 µM 5 µM 

 

4.5. Avaliação da eficácia da inativação fotodinâmica antimicrobiana nos microconídios 

não germinados e 4 h-germinados das espécies de Fusarium com os fotossensibilizadores 

fenotiazínicos pela determinação da fração de sobreviventes 

 A fração de sobreviventes na IFA de microconídios de F. oxysporum, F. moniliforme e 

F. solani foi avaliada quanto ao estado metabólico do microconídio (quiescente e 4 h-

germinado) além do efeito da retirada do excesso de cada FS antes da IFA. Ainda, foi 

avaliada a adição de antioxidantes, como manitol, azida de sódio e GSH, com o intuito de 

avaliar o efeito das EROs produzidas durante a IFA, provenientes das reações do tipo I e Tipo 

II. Também foi avaliado o efeito da adição de cloreto de zinco aos FS fenotiazínicos na morte 

dos microconídios das espécies de Fusarium. 

 Experimentos controles foram realizados onde exposições apenas à luz vermelha 

(efeito da luz) e o tratamento somente com os FS MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137 sem 

exposição à luz vermelha (toxicidade no escuro) não matou microconídios de nenhuma das 

três espécies avaliadas (P > 0,05 para todas as espécies). Adicionalmente, o tratamento com 

MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137, adicionando manitol, azida de sódio, GSH, cloreto de 
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zinco e EDTA, na ausência de luz, também não matou microconídios não germinados e 4 h-

germinados de nenhuma das três espécies avaliadas (P > 0,05 para todas as espécies) 

(Figuras suplementares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9). 

4.5.1. Determinação da fração de sobreviventes de microconídios não germinados e 4 h-

germinados das espécies de Fusarium, tratados com os fotossensibilizadores 

fenotiazínicos, lavados ou não, antes da inativação fotodinâmica antimicrobiana 

 A avaliação da IFA nos microconídios não germinados e 4 h-germinado das espécies 

de Fusarium, foi dividido em dois grupos onde o grupo 1 representa a lavagem dos 

microconídios para a remoção do excesso dos FS e o grupo 2 representa o tratamento com os 

FS fenotiazínicos sem a lavagem. A morte dos microconídios não germinados e 4 h-

germinados causado pela IFA, para os grupos 1 e 2 foi observado para todos os FS e todas as 

fluências (P < 0,05).  

 O efeito da IFA sem a remoção do excesso do FS em microconídios não germinados 

com o MB e fluências de 10 e 15 J cm
-2

 resultou em aproximadamente 4 e 5-log de redução 

da sobrevivência de microconídios de F. oxysporum (MB 50 µM); 1 e 3-log de redução para 

F. moniliforme (MB 75 µM) e 3,5 e 5-log de redução para F. solani (MB 75 µM) (Figuras 

11A, 12A e 13A). A IFA com TBO, sem a remoção do excesso do FS, e fluências de 10 e 15 

J cm
-2

 resultou em aproximadamente 4 e 5-log de redução da sobrevivência de microconídios 

de F. oxysporum (TBO 75 µM); 1 e 2-log de redução para F. moniliforme (TBO 75 µM) e 1,5 

e 3-log de redução para F. solani (TBO 75 µM) (Figuras 11B, 12B e 13B). A IFA com 

NMBN Zn (5, 10 e 12,5 µM), sem a remoção do excesso do FS, e fluências de 10 e 15 J cm
-2

 

resultou em aproximadamente 5-log de redução da sobrevivência de todas as espécies 

(Figuras 11C, 12C e 13C). A IFA com S137 (10 µM), sem a remoção do excesso do FS, e 

fluências de 10 e 15 J cm
-2

 resultou em aproximadamente 3 e 5-log de redução da 

sobrevivência para F. oxysporum, 1 e 3-log de redução para F. moniliforme e 5-log redução 

para F. solani (Figuras 11D, 12D e 13D). A lavagem dos microconídios não germinados para 

a remoção do excesso de FS antes da exposição à luz reduziu o efeito da IFA na fluência de 

10 J cm
-2

 para o MB (F. oxysporum e F. solani) e o NMBN Zn (F. oxysporum e F. 

moniliforme). Com o aumento da fluência para 15 J cm
-2

 a lavagem reduziu o efeito da IFA 

apenas para o MB (F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani) (Figuras 11, 12 e 13). 

 O efeito da IFA sem a remoção do excesso do FS em microconídios 4 h-germinados 

com o MB e fluências de 10 e 15 J cm
-2

 resultou em aproximadamente 5-log de redução da 

sobrevivência dos germinantes para F. oxysporum (MB 50 µM); 3 e 4-log de redução para F. 

moniliforme (MB 75 µM) e 4 e 5-log de redução para F. solani (Figuras 11A, 12A e 13A). A 



34 

 

_________________________________________________________________________Resultados 

IFA com TBO (75 µM), sem a remoção do excesso do FS, e fluências 10 e 15 J cm
-2

 resultou 

em aproximadamente 5-log de redução para F. oxysporum e F. moniliforme; e 3-log de 

redução para F. solani (Figuras 11B, 12B e 13B). A IFA com NMBN Zn, sem a remoção do 

excesso do FS, e fluências de 10 e 15 J cm
-2

 resultou em aproximadamente 5-log de redução 

da sobrevivência de F. oxysporum (NMBN Zn 5 µM) e F. moniliforme (NMBN Zn 10 µM); e 

4,5-log de redução para o F. solani (NMBN Zn 12,5 µM) (Figuras 11C, 12C e 13C). A IFA 

com S137 (10 µM), sem a remoção do excesso do FS, e fluências de 10 e 15 J cm
-2

 resultou 

em aproximadamente 5-log de redução para F. oxysporum e F. solani; e 4,5 e 5-log de 

redução para F. moniliforme (Figuras 11D, 12D e 13D). A lavagem para a remoção do 

excesso de FS antes da exposição à luz reduziu a eficiência da IFA apenas para o FS MB na 

fluência de 10 J cm
-2

 para F. oxysporum (P < 0,05). Para os outros tratamentos, a redução 

causada pela lavagem dos germinantes não foi significativa (P > 0,05) (Figuras 11, 12 e 13). 

 

 
Figura 11 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. oxysporum com MB (A), TBO (B), NMBN Zn (C) e S137 (D). Os 

microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados com os FS por 30 min e 

lavados ou não lavados antes da exposição à luz vermelha. Cada valor é a média de 3 

experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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Figura 12 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. moniliforme com MB (A), TBO (B), NMBN Zn (C) e S137 (D). Os 

microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados com os FS por 30 min e 

lavados ou não lavados antes da exposição à luz vermelha. Cada valor é a média de 3 

experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 

 

 
Figura 13 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. solani com MB (A), TBO (B), NMBN Zn (C) e S137 (D). Os 

microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados com os FS por 30 min e 

lavados ou não lavados antes da exposição à luz vermelha. Cada valor é a média de 3 

experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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4.5.2 Estudo microscópico da interação dos microconídios não germinados e 4 h-

germinados com os fotossensibilizadores fenotiazínicos 

 Foram feitos estudos microscópicos na tentativa de determinar a localização subcelular 

de cada FS em microconídios não germinados e 4 h-germinados das espécies de Fusarium. 

Pela microscopia de campo claro foi observada a internalização do TBO e NMBN nos 

microconídios não germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani, enquanto que nos 

microconídios 4 h-germinados foi observada a internalização do MB, TBO e NMBN 

(Figuras 14, 15 e 16). Não foi observada a internalização do S137 nos microconídios não 

germinados e 4 h-germinados das espécies de Fusarium estudadas neste trabalho. Em 

microscopia de fluorescência foi observada a marcação das vesículas lipídicas pelo corante 

fluoróforo FM4-64
®
. Em comparação com a localização dos FS TBO e NMBN no 

microconídio não germinado e com MB, TBO e NMBN no microconídio 4 h-germinado é 

possível indicar o provável acúmulo dos FS nas estruturas membranosas como os pequenos 

vacúolos presentes no citoplasma dos microconídios (Figuras 14, 15 e 16). Além disso, foi 

observado que a incubação do S137 na concentração de 100 µM causou a formação de 

grandes vesículas no citoplasma dos microconídios 4 h-germinados (Figuras 14 e 16). Os FS 

fenotiazínicos são corantes capazes de absorver a fluorescência na região do vermelho o que 

inviabilizou a coloração simultânea dos FS com o fluoróforo FM4-64
®
. 
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Figura 14 – Microscopia óptica e de fluorescência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. oxysporum. A e I- campo claro; B e J- DAPI; C e K- FM4-64; D e J- 

imagem sobreposta com DAPI, FM4-64 e campo claro (software Leica Application Suite X); 

E e M- MB 100 µM; F e N- NMBN Zn 100 µM; G e O- TBO 100 µM; H e P- S137 100 µM. 

Antes da microscopia, o excesso de FS foi removido por lavagens. As setas indicam (P), 

vesículas formadas no interior do citoplasma de microconídios 4 h-germinados após o 

tratamento com S137. Barra de escalas, de 10 µm. A microscopia de fluorescência foi feita no 

aumento de 630 × e ampliação digital de 2 × em microscópio confocal Leica TCS SP8 e 

campo claro no aumento de 1000 × em microscópio Coleman N-120. 
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Figura 15 – Microscopia óptica e de fluorescência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. moniliforme. A e I- campo claro; B e J- DAPI; C e K- FM4-64; D e J- 

imagem sobreposta com DAPI, FM4-64 e campo claro (software Leica Application Suite X); 

E e M- MB 100 µM; F e N- NMBN Zn 100 µM; G e O- TBO 100 µM; H e P- S137 100 µM. 

Antes da microscopia, o excesso de FS foi removido por lavagens. Barra de escalas, de 10 

µm. A microscopia de fluorescência foi feita no aumento de 630 × e ampliação digital de 2 × 

em microscópio confocal Leica TCS SP8 e campo claro no aumento de 1000 × em 

microscópio Coleman N-120. 
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Figura 16 – Microscopia óptica e de fluorescência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. solani. A e I- campo claro; B e J- DAPI; C e K- FM4-64; D e J- imagem 

sobreposta com DAPI, FM4-64 e campo claro (software Leica Application Suite X); E e M- 

MB 100 µM; F e N- NMBN Zn 100 µM; G e O- TBO 100 µM; H e P- S137 100 µM. Antes 

da microscopia, o excesso de FS foi removido por lavagens. As setas indicam (P), vesículas 

formadas no interior do citoplasma de microconídios 4 h-germinados após o tratamento com 

S137. Barra de escalas, de 10 µm. A microscopia de fluorescência foi feita no aumento de 630 

× e ampliação digital de 2 × em microscópio confocal Leica TCS SP8 e campo claro no 

aumento de 1000 × em microscópio Coleman N-120. 
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4.5.3. Avaliação do efeito da adição dos antioxidantes, manitol, azida de sódio e 

glutationa reduzida, na inativação fotodinâmica antimicrobiana com os 

fotossensibilizadores fenotiazínicos 

 Com o objetivo de avaliar o efeito da supressão das EROs hidroxila radicalar (·OH
-
) e 

do oxigênio singleto (
1
O2) gerados na IFA com os FS fenotiazínicos na sobrevivência dos 

microconídios não germinados e 4 h-germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani, 

foram feitos três grupos de tratamentos, onde foram adicionados antes da exposição à luz, sem 

a remoção do excesso do FS, o manitol, a azida sódica e a GSH, respectivamente, nos grupos 

3, 4 e 5. O manitol tem por objetivo avaliar o efeito da ·OH
-
, pois possui grande afinidade por 

esse radical; com a azida de sódio é possível avaliar o efeito do 
1
O2 no microconídio, uma vêz 

que é um sal que possui grande afinidade pelo 
1
O2 (Baltazar et al., 2015); e a glutationa 

reduzida (GSH), antioxidante de ocorrência natural em células que possui afinidade com 

todos os tipos de EROs (Monea et al., 2014), com o intuito de avaliar o efeito das EROs 

produzidas durante a IFA, provenientes das reações do tipo I e Tipo II. 

 Neste experimento foi adicionado o FS NMBN sem a molécula de zinco em sua 

formulação. O intuito de utilizar esta formulação do NMBN foi de avaliar a influência da 

molécula de zinco na produção das EROs, principalmente o oxigênio singleto. Assim, a IFA 

com NMBN e fluências de 10 e 15 J cm
-2

 resultou em aproximadamente 1,5 e 3-log de 

redução da sobrevivência de microconídios de F. oxysporum (NMBN 5 µM); 3,5-log de 

redução nas fluências de 10 e 15 J cm
-2

 para F. moniliforme (NMBN 10 µM) e 1,5 e 3,5-log 

de redução para F. solani (NMBN 12,5 µM) (Figuras 17, 18 e 19). Em comparação com a 

IFA com NMBN Zn observamos que a IFA com NMBN foi menos efetiva na redução da 

sobrevivência dos micoroconídios não germinado e 4 h-germinado, isso demonstra que a 

molécula de zinco tem uma importante participação na produção das EROs durante a IFA. 

 A adição de manitol não inibiu o efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não 

germinados e 4 h-germinados, para os FS testados (MB, TBO, NMBN, NMBN Zn, e S137) e 

em todas as espécies de Fusarium (P > 0,05). Entretanto, a adição de azida de sódio na 

solução dos FS MB, TBO, NMBN e S137 apresentou uma diminuição significativa no efeito 

da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-germinados em todas as 

espécies de Fusarium (P < 0,05). Somente para o FS NMBN Zn (fluência de 15 J cm
-2

), a 

adição de azida de sódio, não apresentou uma redução significativa na sobrevivência de 

microconídios não germinados e 4 h-germinados em todas as espécies de Fusarium (P > 

0,05). A adição de GSH inibiu completamente o efeito da IFA para todos os FS avaliados 
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(MB, TBO, NMBN, NMBN Zn, e S137), para todas as espécies de Fusarium (P < 0,05) 

(Figuras 17, 18 e 19). 
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Figura 17 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. oxysporum com MB (A e B), TBO (C e D), NMBN Zn (E e F), NMBN (G 

e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados 

com os FS por 30 min e divididos em 4 tratamentos: (1) Não lavado; (2) Adição de manitol; 

(3) Adição de azida de sódio e (4) Adição de glutationa reduzida (glutationa), antes da 

exposição à luz vermelha. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de 

erro indica o desvio padrão da média. 
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Figura 18 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. moniliforme com MB (A e B), TBO (C e D), NMBN Zn (E e F), NMBN 

(G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados 

com os FS por 30 min e divididos em 4 tratamentos: (1) Não lavado; (2) Adição de manitol; 

(3) Adição de azida de sódio e (4) Adição de glutationa reduzida (glutationa), antes da 

exposição à luz vermelha. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de 

erro indica o desvio padrão da média.  
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Figura 19 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. solani com MB (A e B), TBO (C e D), NMBN Zn (E e F), NMBN (G e H) 

e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados com os 

FS por 30 min e divididos em 4 tratamentos: (1) Não lavado; (2) Adição de manitol; (3) 

Adição de azida de sódio e (4) Adição de glutationa reduzida (glutationa), antes da exposição 

à luz vermelha. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro 

indica o desvio padrão da média. 
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4.5.4. Avaliação do efeito da adição de cloreto de zinco aos fotossensibilizadores 

fenotiazínicos na inativação fotodinâmica antimicrobiana 

 Na tentativa de elucidar o motivo da diferença encontrada entre a sobrevivência de 

microconídios não germinados e 4 h-germinados ao tratamento do FS NMBN Zn com azida 

de sódio em relação aos outros FS (MB, TBO, NMBN e S137) que não possuem zinco 

associado a sua estrutura, foram feitos mais três grupos de tratamentos: Grupo (6) onde foi 

adicionada antes da exposição à luz, solução de cloreto de zinco equimolar aos FS; Grupo (7) 

no qual foi adicionado ao tratamento antes da exposição à luz, uma solução de cloreto de 

zinco nas mesmas condições descritas no grupo 6 e azida de sódio (10 mM); e Grupo (8) em 

que foi adicionado EDTA ao tratamento antes da exposição à luz apenas para o FS NMBN Zn 

para a retirada do zinco presente na formulação do FS e também foi adicionado azida de 

sódio. 

 A adição de cloreto de zinco aos FS (MB, TBO, NMBN e S137) aumentou o número 

de microconídios não germinados mortos apenas para o FS NMBN, em todas as espécies de 

Fusarium. Para o tratamento utilizando os microconídios 4 h-germinados este aumento 

também foi observado apenas para o FS NMBN, porém apenas para a espécie F. oxysporum 

(P < 0,05) (Figuras 20G, 20H, 21G e 22G). Para os demais tratamentos (MB, TBO e S137), 

não houve diferença no número de microconídios não germinados e 4 h-germinados mortos, 

quando comparado com o experimento não lavado (P > 0,05). A adição de solução de cloreto 

de zinco e azida de sódio aos FS (MB, TBO, NMBN) ocasionou um aumento no número de 

microconídios não germinados e 4 h-germinados mortos, quando comparado com o 

experimento em que foi adicionado apenas azida de sódio para todas as espécies de Fusarium 

(Figuras 20, 21 e 22). Este efeito não foi observado para o FS S137. A adição de EDTA ao 

FS NMBN Zn diminuiu o número de microconídios não germinados mortos, para as espécies 

F. oxysporum e F. moniliforme. A adição de EDTA ao NMBN Zn também diminuiu o 

número de microconídios 4 h-germinados mortos apenas para F. oxysporum (P < 0,05) 

(Figuras 20E, 20F e 21E). Para os demais tratamentos (microconídios não germinados de F. 

solani e microconídios 4 h-germinados de F. moliniforme e F. solani), não houve diferença no 

número de microconídios não germinados e 4 h-germinados mortos, quando comparado com 

o experimento não lavado (P > 0,05). Para todas as espécies de Fusarium, a adição de EDTA 

e azida de sódio ao FS NMBN Zn ocasionou um aumento da sobrevivência de microconídios 

não germinados e 4 h-germinados, comparado com o experimento no qual foi adicionado 

apenas azida de sódio (Figuras 20E, 20F, 21E, 21F, 22E e 22F).  
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Figura 20 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados. de F. oxysporum com MB (A e B), TBO (C e D), NMBN-Zn (E e F), NMBN (G 

e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados 

com os FS por 30 min e divididos em 6 tratamentos: (1) Não lavado; (2) Adição de cloreto de 

zinco; (3) Adição de azida de sódio; (4) Adição de cloreto de zinco e azida de sódio; (5) 

Adição de EDTA e (6) Adição de EDTA e azida de sódio, antes da exposição à luz vermelha. 

Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio 

padrão da média.  
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Figura 21 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. moniliforme com MB (A e B), TBO (C e D), NMBN Zn (E e F), NMBN 

(G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados 

com os FS por 30 min e divididos em 6 tratamentos: (1) Não lavado; (2) Adição de cloreto de 

zinco; (3) Adição de azida de sódio; (4) Adição de cloreto de zinco e azida de sódio; (5) 

Adição de EDTA e (6) Adição de EDTA e azida de sódio, antes da exposição à luz vermelha. 

Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio 

padrão da média.  
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Figura 22 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. solani com MB (A e B), TBO (C e D), NMBN Zn (E e F), NMBN (G e H) 

e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 4 h-germinados foram incubados com os 

FS por 30 min e divididos em 6 tratamentos: (1) Não lavado; (2) Adição de cloreto de zinco; 

(3) Adição de azida de sódio; (4) Adição de cloreto de zinco e azida de sódio; (5) Adição de 

EDTA e (6) Adição de EDTA e azida de sódio, antes da exposição à luz vermelha. Cada valor 

é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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4.6. Avaliação do efeito da IFA na permeabilidade da membrana celular 

 O efeito da IFA na permeabilidade da membrana celular de microconídios foi avaliado 

em todas as espécies de Fusarium. A permeabilidade da membrana foi avaliada pela 

interiorização de iodeto de propídio (PI) pela célula. O PI é um composto impermeável à 

membrana que não é retido dentro de células viáveis e danos na membrana plasmática 

aumentam a captação de PI pelas células (Hewitt e Nebe-Von-Caron, 2001). Exposições 

apenas à luz vermelha não alterou a porcentagem de microconídios de F. oxysporum, F. 

moniliforme e F. solani corados com PI. (P > 0,05 para todas as espécies de Fusarium e 

fluências de luz) (Figuras 23, 24 e 25). Apenas o tratamento com S137 na ausência de luz, 

aumentou a porcentagem de microconídios corados com PI. As porcentagens de células 

coradas foram de 81,5%, 97,3% e 96,8% para os microconídios de F. oxysporum, F. 

moniliforme e F. solani (P < 0,05 para todas as espécies de Fusarium). Apesar do aumento na 

permeabilidade da membrana, o tratamento com S137 matou menos de 7% dos microconídios 

das três espécies. A IFA com todos os FS e fluências aumentou a permeabilidade da 

membrana celular dos microconídios das as três espécies de Fusarium (P < 0,05 para todas as 

comparações de tratamento). O maior aumento da permeabilidade da membrana foi observado 

após a IFA com NMBN Zn e S137 (Figuras 23, 24 e 25). IFA com MB e TBO aumentou a 

permeabilidade da membrana de microconídios de F. solani (Figura 27). A porcentagem de 

microconídios corados com PI nos controles de morte foi de pelo menos 98% para todas as 

espécies de Fusarium (P > 0,05). 
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Figura 23 – Porcentagem de microconídios corados com PI (coluna cinza) e fração de 

sobrevivência (quadrado preto) de F. oxysporum após a IFA com MB (A), TBO (B), NMBN 

Zn (C) e S137 (D). Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro 

indica o desvio padrão da média. 

 

 
Figura 24 – Porcentagem de microconídios corados com PI (coluna cinza) e fração de 

sobrevivência (quadrado preto) de F. moniliforme após a IFA com MB (A), TBO (B), NMBN 

Zn (C) e S137 (D). Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro 

indica o desvio padrão da média. 
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Figura 25 – Porcentagem de microconídios corados com PI (coluna cinza) e fração de 

sobrevivência (quadrado preto) de F. solani após a IFA MB (A), TBO (B), NMBN Zn (C) e 

S137 (D). Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o 

desvio padrão da média. 

 

4.7. Avaliação do efeito da IFA na peroxidação de lipídios de microconídios de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

 As espécies reativas de oxigênio (EROs) produzidas durante o processo fotoquímico 

da IFA, como o oxigênio singleto, podem resultar em dano oxidativo de lipídios presentes em 

microconídios. Nós avaliamos a peroxidação lipídica em microconídios de
 
F. oxysporum, F. 

moniliforme e F. solani por intermédio da avaliação da produção de malondialdeído (MDA) 

após a IFA com os FS MB, TBO, NMBN Zn e S137 na fluência de 15 J cm
-2

. Exposições 

apenas à luz vermelha e os tratamentos apenas com os FS na ausência de luz, não aumentaram 

a peroxidação lipídica em microconídios de qualquer espécie de Fusarium (P > 0,05 para 

todas as espécies de Fusarium) (Figura 26). O aumento da peroxidação lipídica em 

microconídios de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani foi observado somente após a IFA 

com NMBN Zn e S137 (P < 0,05) (Figura 26). 

 



52 

 

_________________________________________________________________________Resultados 

 
Figura 26 – Peroxidação de lipídios de microconídios avaliados pela formação de 

malondialdeído (coluna cinza) e fração de sobrevivência (quadrado preto) após a IFA com 

MB, TBO, NMBN Zn e S137 de: (A) F. oxysporum, (B) F. moniliforme e (C) F. solani. Cada 

valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da 

média. 
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4.8. Avaliação do efeito da IFA na carbonilação de proteínas de microconídios de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

 O dano oxidativo de proteínas causado pela IFA em microconídios de F. oxysporum 

pode ser mensurado através da presença de grupos carbonila nas proteínas oxidadas (proteínas 

carboniladas). Assim, avaliamos a carbonilação de proteínas após tratamentos subletais da 

IFA. A dose subletal dos FS MB e TBO foi 20 µM de concentração de cada FS e fluência de 

10 J cm
-2

. Para NMBN Zn e S137 foi 2,5 µM de concentração de cada FS e fluência de 5 J 

cm
-2

. Os tratamentos apenas com os FS na ausência de luz não aumentaram a carbonilação de 

proteínas em microconídios de F. oxysporum (P > 0,05) (Figura 27). A IFA com todos os FS 

com as fluências aumentou a carbonilação de proteínas dos microconídios de F. oxysporum (P 

< 0,05 para todas as comparações de tratamento) (Figura 27). 

 

 

 
Figura 27 – Carbonilação de proteínas de microconídios não germinados de F. oxysporum, 

avaliados pela formação de grupos carbonilas de dinitrofenil (DNP) hidrazona (coluna cinza) 

e fração de sobrevivência (quadrado preto) após a IFA com MB, TBO, NMBN Zn e S137. 

Cada valor é a média de 2 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio 

padrão da média. 
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4.9. Efeito da IFA na fragmentação do núcleo de microconídios não germinados e 4 h-

germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani 

 Durante o processo de morte celular um dos eventos mais importante é a fragmentação 

do núcleo. EROs podem causar danos irreversíveis no DNA da célula levando a fragmentação 

do DNA (Jena, 2012). Assim, avaliamos a fragmentação do núcleo após a IFA utilizando uma 

solução hipotônica fluorescente contendo o fluorocromo PI, que é capaz de se ligar e marcar o 

DNA da célula. A técnica de citometria de fluxo foi utilizada para diferenciar células que 

sofreram dano no DNA (DNA fragmentado), de células com DNA não fragmentado (Nicoletti 

et al., 1991 e Riccardi e Nicoletti 2006). Tratamentos apenas com o FS (MB, TBO e NMBN 

Zn) não aumentaram a porcentagem de células com fragmentação do núcleo para os 

microconídios não germinados e 4 h-germinados. Apenas o S137 teve um aumento na 

porcentagem de células com fragmentação de núcleo sem a exposição à luz. As porcentagens 

de células com fragmentação do núcleo foram de 25%, 22,3% e 35% para os microconídios 

não germinados e de 68%, 54,8% e 79,8% para os microconídios 4 h-germinados de F. 

oxysporum, F. moniliforme e F. solani (P < 0,05, para todas as espécies de Fusarium) 

(Figura 28 e 29). A IFA utilizando microconídios não germinados aumentou a porcentagem 

de células com fragmentação de núcleo apenas para o FS S137 e fluências de 10 e 15 J cm
-2

 

(P < 0,05, para todas as espécies de Fusarium). A IFA utilizando microconídios 4 h-

germinados e fluência de 10 J cm
-2

 aumentou a porcentagem de células com fragmentação do 

núcleo para o FS S137 em todas as espécies de Fusarium. Igualmente para o FS NMBN Zn 

nas espécies F. moniliforme e F. solani. A IFA utilizando microconídios 4 h-germinados e 

fluência de 15 J cm
-2

 aumentou a porcentagem de células com fragmentação de núcleo para o 

FS MB para as espécies F. oxysporum e F. solani (P < 0,05). Para o FS TBO o aumento foi 

observado apenas para F. solani (P < 0,05). E para os FS NMBN Zn e S137, para todas as 

espécies de Fusarium (P < 0,05) (Figura 28 e 29). 
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Figura 28 – Fragmentação do núcleo de microconídios não germinados avaliados pela técnica 

de Hypotonic fluorescent solution-HFS (coluna cinza) e fração de sobrevivência (quadrado 

preto) após a IFA com MB, TBO, NMBN Zn e S137 de: (A) F. oxysporum, (B) F. 

moniliforme e (C) F. solani. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra 

de erro indica o desvio padrão da média.  
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Figura 29 – Fragmentação do núcleo de microconídios 4 h-germinados avaliados pela técnica 

de Hypotonic fluorescent solution-HFS (coluna cinza) e fração de sobrevivência (quadrado 

preto) após a IFA com MB, TBO, NMBN Zn e S137 de: (A) F. oxysporum, (B) F. 

moniliforme e (C) F. solani. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra 

de erro indica o desvio padrão da média. 
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4.10. Avaliação da virulência das espécies de Fusarium utilizando o modelo invertebrado 

Galleria mellonella 

 O modelo invertebrado G. mellonella foi utilizado parar avaliar o perfil de virulência 

das espécies F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani. Inicialmente foi feito uma análise para 

padronizar a melhor condição para o teste de virulências, onde diferentes concentrações de 

microconídios (2 × 10
8
, 2 × 10

7
, 2 × 10

6
, 2 × 10

5
 e 2 × 10

4
 microconídios mL

-1
) foram 

inoculadas por infecção artificial em larvas do inseto. Nós observamos que a concentração de 

microconídios mais adequada para ensaios de virulência com estas espécies de Fusarium é 2 

× 10
6
 unidades formadoras de colônias (UFC) para F. oxysporum e F. moniliforme e 2 × 10

7
 

UFC para F. solani. Nestas concentrações de microconídios as larvas não morreram nos 

primeiros dias do experimento possibilitando o acompanhamento do experimento por um 

período até de aproximadamente 8 dias (Figura 30). 

 

 
Figura 30 – Taxa de sobreviventes de larvas de G. mellonella após infecção com diferentes 

concentrações de microconídios (2 × 10
8
, 2 × 10

7
, 2 × 10

6
, 2 × 10

5
 e 2 × 10

4
 células mL

-1
) de 

F. oxysporum (A), F. moniliforme (B), F. solani (C). Inoculação de larvas com tampão PBS 

foi usada como controle de sobrevivência. 
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4.11. Efeito da IFA com os fotossensibilizadores fenotiazínicos na sobrevivência de 

larvas de G. mellonella infectadas com microconídios de F. moniliforme 

 O efeito da IFA com os FS fenotiazínicos MB, TBO, NMBN Zn e S137 em larvas de 

G. mellonella infectadas artificialmente com microconídios de F. moniliforme é mostrado na 

Figura 31. Foram feitos grupos controles, onde as larvas foram inoculadas apenas com PBS, 

controle no qual foram feitas exposições das larvas apenas à luz vermelha (efeito da luz), 

controle no qual foi feito o tratamento da larva no somente com a inoculação dos FS MB, 

TBO, NMBN, NMBN Zn e S137 (toxicidade no escuro) e inoculação das larvas com os FS 

(MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137) seguida de exposição à luz vermelha. Estes controles 

não apresentaram o mesmo perfil de morte das larvas de G. mellonella comparando com 

larvas infectadas artificialmente com microconídios de F. moniliforme (Figura 31). O FS que 

apresentou o melhor efeito no atraso da morte das larvas de G. mellonella foi o TBO (Figura 

31C e 31D). Embora a IFA com os FS NMBN Zn e S137 apresentou atraso na morte das 

larvas, esse atraso também foi observado no controle onde foi feita a inoculação das larvas 

com os FS (NMBN Zn e S137) e a infecção artificial com os microconídios sem a exposição à 

luz (Figura 31E e 31F, para NMBN Zn e Figura 31G e 31H, para S137). A IFA com o FS 

MB não teve nenhum efeito no atraso da morte das larvas (Figura 31A e 31B).  
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Figura 31 – Efeito da IFA com os FS MB (A e B), TBO (C e D), NMBN Zn (E e F) e S137 

(G e H) em larvas de G. mellonella infectadas com F. moniliforme. Inoculação de larvas com 

tampão PBS foi usada como controle de sobrevivência. 
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5. Discussão 

 As últimas décadas vêm sendo marcadas por avanços na medicina que levaram ao 

aumento da expectativa de vida, além de terapia imunossupressora, quimioterapia e o advento 

de infecções virais como o HIV. Estes eventos estão concomitantemente levando ao aumento 

no número de infecções localizadas e invasivas, com altos índices de mortalidade, causadas 

por fungos, entre eles os pertencentes ao gênero Fusarium (Ishida et al., 2012). As infecções 

fúngicas causadas pelas espécies de Fusarium são difíceis de tratar devido às limitações 

terapêuticas relacionadas à resistência do fungo a praticamente todos os antifúngicos 

habitualmente utilizados (Pincelli et al., 2008; Wiederhold et al., 2010). Desse modo, é 

promissor o estudo de novas abordagens terapêuticas antifúngicas, que apresentam 

multiplicidade de alvos. A IFA é uma técnica que apresenta um amplo espectro de ação 

devido à produção de especies reativas de oxigênio (EROs), principalmente o oxigênio 

singleto, que são capazes de oxidar qualquer biomolecula (Dai et al., 2012). 

 No presente trabalho, foi avaliada a eficácia da IFA com diversos FS fenotiazínicos na 

inativação de microconídios não germinados e germinados de F. oxysporum, F. moniliforme e 

F. solani. Ao contrário dos antifúngicos convencionais, o mecanismo de ação da IFA 

apresenta uma perspectiva diferente de ação antimicrobiana. Assim, além da seletividade dos 

FS aos microrganismos (característica essencial para qualquer antimicrobiano), a absorção de 

luz deve ser incluída como um componente essencial para que, em conjunto com o FS, ocorra 

a morte da célula microbiana por meio da produção de EROs (Wainwright e McLean, 2016). 

Os FS, como os fenotiazínicos MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137, são moléculas 

compostas por duas partes: o cromóforo (sistema de anel oxidado) e modificações periféricas 

(cadeias laterais, auxocromo), além de, adicionalmente, a molécula de cloreto de zinco 

encontrada na formulação do NMBN Zn e o ânion hidrogenossulfato (HSO4
-
) na formulação 

do S137. Estas alterações nas estruturas dos FS conferem diferentes propriedades de 

absorção/emissão, produção de oxigênio singleto, solubilidade e lipofilicidade, que afetam 

tanto a sua distribuição quanto a sua absorção pelo microrganismo (Wainwright e Giddens, 

2003). Um dos fundamentos da IFA consiste na produção de uma população suficiente de 

moléculas no estado excitado triplete para que ocorra a produção de EROs e, por 

consequência, ocorra a inativação do microrganismo (Wainwright e McLean, 2016). A 

produção de moléculas com alto rendimento quântico de estado excitado triplete e com tempo 

de vida do estado excitado triplete mais longo é facilitada pela complexação dos FS com íons 

metálicos, como Zn
2+

, Al
3+

 e Ga
3+

 (Idowu; Nyokong, 2007 e 2008; Wang et al., 2014). Assim, 

quanto maior a população de FS no estado triplete, maior é a probabilidade da transferência 
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da energia do FS para o oxigênio presente no meio, e com isso uma maior produção de 

oxigênio singleto (Oliveira et al., 2009). Adicionalmente, a capacidade do FS em absorver luz 

é um importante fator que influencia diretamente na concentração do FS e na potência da luz 

a serem utilizadas na IFA. Valores altos de coeficente de absortividade molar (ε) facilitam o 

inicio dos processos radiativos e não radiativos ligados à produção de EROs durante a IFA 

(Detty, Gibson, e Wagner; 2004; Castano, Demidova e Hamblin, 2005). Os FS MB, TBO, 

NMBN, NMBN Zn e S137 demonstram ser bons produtores de oxigênio singleto pois, neste 

trabalho, através da oxidação do DPBF pelo próprio oxigênio singleto, foi possível medir 

indiretamente o rendimento quântico de oxigênio singleto produzido durante a IFA. Além 

disso, entre os FS testados, o NMBN Zn foi o FS que apresentou a maior eficiência na 

produção de oxigênio singleto nas condições estudadas, podendo ser relacionada a um maior 

tempo de vida do estado excitado triplete do FS devido a presença do íon metálico zinco em 

sua formulação, que por consequência aumentou a eficiência na geração de oxigênio singleto 

(Bell e MacGillivray, 1974; Foote, 1979; De Paula et al., 2010). Como mencionado 

anteriormente, a complexação de FS com íons metálicos possivelmente pode aumentar a 

produção de oxigênio singleto. Assim, com o intuito de avaliar o efeito do zinco na produção 

de oxigênio singleto em FS fenotiazínicos, nós adicionamos cloreto de zinco nas soluções dos 

FS MB, TBO, NMBN e S137. Foi verificado que a adição de cloreto de zinco aumentou o 

valor do rendimento quântico de oxigênio singleto, aqui estimado através da degradação do 

DPBF. Assim, podemos supor que o aumento do rendimento quântico de oxigênio singleto se 

deu devido a um aumento do tempo de vida no estado triplete excitado dos FS causado pela 

presença do íon metálico zinco. 

 A seletividade do FS pela célula e a consequente eficácia da IFA são influenciadas por 

diversas características, incluindo o tamanho da célula, característica morfológica e físico-

química da parede celular e da membrana celular, o metabolismo da célula, e as 

características físico-químicas do FS (Paardekooper et al., 1992; Usacheva et al., 2001; 

Usacheva et al., 2003; Hamblin e Hasan, 2004; Demidova e Hamblin, 2005b; Jori, 2006; 

Fuchs et al., 2007; Smijs et al., 2007; Smijs et al., 2008; Usacheva et al., 2008). Assim, a 

morfologia e principalmente a fase do ciclo celular em que a célula fúngica está situada no 

momento da IFA são importantes fatores a serem avaliados. A germinação de conídios e 

microconídios pode ser dividida em três estágios. O primeiro é a ativação de conídios 

quiescentes, por fatores ambientais adequados, tais como nutrientes exógenos de baixo peso 

molecular, como açúcares e aminoácidos. Esta ativação é seguida (segundo estágio) de 

crescimento isotrópico, que é a primeira alteração morfológica que pode ser observada 
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durante a germinação de conídios e envolve a absorção de água e crescimento da parede 

celular. O crescimento isotrópico ocorre simultaneamente com a retomada das inúmeras 

atividades metabólicas, incluindo a respiração, síntese de RNA e proteína, que resulta em uma 

célula com o diâmetro de duas a várias vezes maior se comparado com o conídio em repouso 

(quiescente). A última etapa é o crescimento polarizado, que termina com a formação do tubo 

germinativo (Braga, Destéfano e Messias, 1999; Lledías, Rangel e Hansberg, 1999; Oh et al., 

2010). Após 4 horas de incubação em meio de cultura, os microconídios de todas as três 

espécies de Fusarium apresentam o crescimento isotrópico, ausência da duplicação nuclear, 

ausência do tubo germinativo e metabolismo duas vezes mais ativo que os microconídios não 

germinados, caracterizando assim, a segunda fase da germinação. 

 O estudo da atividade metabólica em que os microconídios se encontram é 

complementado pelo estudo das condições ótimas para a IFA em microrganismos. Os 

parâmetros mais apropriados para a IFA foram estabelecidos por meio da determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM). Esse tipo de abordagem foi muito conveniente, pois 

permitiu avaliar um grande número de tratamentos como os efeitos dos diversos FS, em várias 

concentrações, utilizando-se diferentes fluências, nas diferentes espécies de Fusarium. Os FS 

mais efetivos e, portanto, com menores valores de CIM para F. oxysporum, F. moniliforme e 

F. solani, foram o NMBN Zn e o S137. O melhor desempenho de NMBN Zn e S137, em 

comparação com outros FS fenotiazínicos, também foi observado in vitro para os fungos 

patogênicos humanos Candida spp., Trichophyton spp. e para o fungo fitopatogênico 

Colletotrichum spp. (Rodrigues et al., 2012; Rodrigues et al., 2013; De Menezes et al., 

2014b). 

 Após o estabelecimento das melhores condições para a IFA através dos experimentos 

baseados na CIM, nós avaliamos o efeito da IFA com todos os FS (MB, TBO, NMBN, 

NMBN Zn e S137) na sobrevivência de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani, utilizando 

os respectivos microconídios não germinados e 4 h-germinados. A IFA foi muito eficiente 

para matar tanto os microconídios não germinados, quanto como para matar os microconídios 

4 h-germinados das três espécies de Fusarium. 

 Tratamentos com NMBN Zn e luz vermelha (15 J cm
-2

) resultaram em 

aproximadamente 5-log de redução na sobrevivência de microconídios não germinado e 4 h-

germinado, isto é, a morte de 99,999% de microconídios. A IFA com S137 também resultou 

na mesma redução da sobrevivência (5-log) para os microconídios, não germinado e 4 h-

germinado, de F. oxysporum e F. solani. Entretanto, para F. moniliforme a IFA com S137, 

resultou em aproximadamente 3-log de redução na sobrevivência (99,9% de morte) dos 
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microconídios, não germinado e 4 h-germinado. Gonzales e colaboradores (2010) descrevem 

que a composição química, a carga eletrostática e a hidrofobicidade da parede celular diferem 

muito entre diferentes fases do desenvolvimento e entre diferentes espécies, influenciando na 

seletividade e na eficácia dos diferentes FS. Possivelmente, a espécie F. moniliforme 

apresenta alguma característica diferente na composição da parede celular que pode ter 

contribuído para a redução do efeito da IFA. 

 O estudo da interação/absorção dos diferentes FS com os microconídios não 

germinados e 4 h-germinados, mostrou que a interação do FS com o fungo é dependente do 

FS, bem como do estágio de germinação em que o microconídio se encontra. A lavagem dos 

microconídios não germinados para a remoção dos FS que não entraram ou não está 

fortemente aderidos à superfície dos microconídios, antes da exposição de luz, reduziu o 

efeito da IFA com os FS fenotiazínicos. No entanto, a redução foi menor para S137 e para a 

fluência de 15 J cm
-2

 para NMBN Zn. Gonzales e colaboradores (2010) reportaram a IFA de 

conídios de A. nidulans e do fungo entomopatogênico M. anisopliae com os FS MB e TBO. 

Neste estudo, a lavagem para a retirada do FS não ligado reduziu a IFA de A. nidulans, mas 

teve um efeito muito menor em M. anisopliae, o que indica que os conídios das duas espécies 

interagem de maneira diferente com os FS. Nós observamos por meio de microcopia que os 

FS TBO e NMBN Zn entraram e acumularam em estruturas presentes no citoplasma dos 

microconídios não germinados de todas as três espécies de Fusarium. Ao contrário do que foi 

observado nos microconídios não germinados, a lavagem dos microconídios 4 h-germinados 

das três espécies de Fusarium não reduziu o efeito da IFA (na fluência de 15 J cm
-2

) com 

todos os FS. Após a germinação dos microconídios, nós observamos a entrada e acúmulo de 

MB, TBO e NMBN Zn em estruturas presentes no citoplasma dos microconídios 4 h-

germinados de todas as três espécies de Fusarium. As características estruturais e físico-

químicas (por exemplo, composição química, carga eletrostática e hidrofobicidade) da parede 

celular diferem muito entre diferentes fases do desenvolvimento e entre diferentes espécies 

(Gonzales et al., 2010). Diferença na carga eletrostática e mudança na hidrofobicidade da 

parede celular podem explicar a diferença encontrada na interação dos FS pelos 

microconídios nos diferentes estágios de germinação avaliados. 

 O acúmulo do FS dentro dos microconídios das espécies de Fusarium foi observado 

em estruturas semelhantes a vacúolos. A coloração das membranas dos microconídios não 

germinados e 4 h-germinados com o corante lipofílico FM4-64
®
, indicou que as estruturas 

presentes no citoplasma, onde os FS possivelmente estão presentes, são vacúolos, uma vez 

que as membranas marcadas pelo corante lipofílico são semelhantes às estruturas onde os FS 
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estão acumulados. Curiosamente, também foi observada a presença de grandes vacúolos no 

citoplasma dos microconídios germinados de F. oxysporum e F. solani tratados com o FS 

fenotiazínico S137. Os vacúolos são estruturas particularmente importantes nas fases iniciais 

da germinação, tendo um papel na regulação osmótica, transporte de proteínas e 

armazenamento de lipídios (Klionsky, et al., 1990; Kane, et al., 2006; Veses, et al., 2008; 

Kim, et al., 2015). A presença de grandes vacúolos também foi observada no citoplasma de 

conídios do fungo fitopatogênico C. acutatum tratado com o mesmo FS (De Menezes, et al., 

2014b). Assim, a maior toxicidade no escuro do FS S137 pode ser a causa da desorganização 

dos vacúolos, gerando grandes vacúolos no citoplasma. 

 A análise da interação e a localização dos FS nos microconídios 4 h-germinados e não 

germinados é importante para a compreensão dos mecanismos envolvidos na IFA, já que os 

danos provocados pelas EROs estão limitados às moléculas e/ou estruturas adjacentes aos FS. 

A carga da parede celular e membrana citoplasmática são fatores que influenciam na 

internalização do FS na célula e, consequentemente, na sua distribuição. Tanto a parede 

celular quanto a membrana plasmática são carregadas negativamente, o que favorece a 

interação de FS catiônicos, como os fenotiazínicos (MB, TBO, NMBN Zn e S137) (Bacellar 

et al., 2014; De Menezes, et al., 2014b). Tijssen e colaboradores (1981) descreveram que o 

TBO liga-se instantaneamente a polifosfatos localizados no lado externo na membrana 

plasmática de Saccharomyces fragilis. Smijs e colaboradores (2009) observaram danos 

severos na parede celular e deformações, tanto em microconídios como em hifas de 

Trichophyton rubrum após a IFA com o FS catiônico Sylsens B. O efeito fungicida ocorreu 

após a ligação da porfirina, positivamente carregada, com a superfície externa da parede 

celular, que é negativamente carregada. 

 A maioria dos antifúngicos e fungicidas utilizados atua apenas em células 

metabolicamente ativas e/ou apenas impedem o desenvolvimento do fungo (efeito 

fungistático). Já a IFA com os FS fenotiazínicos conseguiu matar tanto microconídios 

quiescentes não germinados quanto os 4 h-germinados (metabolicamente ativos), de todas as 

espécies de Fusarium estudadas. É importante salientar que a redução do inóculo inicial está 

entre as estratégias utilizadas para o controle de doenças causadas por espécies de Fusarium 

(Sharma, Singh e Singh, 2009; Koike e Gordon, 2015; McGovern, 2015; Gordon, Swett e 

Wingfield, 2015). Assim, o uso da IFA para matar microconídios quiescentes de Fusarium 

spp. em sementes, plântulas, frutas e legumes, pode reduzir consideravelmente o número de 

microconídios viáveis (inóculo) na área tratada. 
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 O modo de ação da IFA ocorre por meio da oxidação inespecífica de diversos alvos 

celulares (de Souza et al., 2006). Dentre as EROs que causam esta oxidação, estão a hidroxila 

radicalar e o oxigênio singleto, capazes de matar ou inativar as células-alvo (Oliveira, 

Machado e Pessine, 2005). A hidroxila radicalar (·OH
-
) é produzida a partir da quebra do 

peróxido de hidrogênio (H2O2) na presença do radical ânion superóxido (O2
-
·) (Chen e 

Schopfer, 1999). O H2O2 e o O2
-
· são produzidos pelas reações do tipo I, nas quais as 

moléculas do FS, quando ativadas pela luz, reagem com moléculas vizinhas e/ou com o 

oxigênio molecular (
3
O2), por transferência direta de elétrons (Chen e Schopfer, 1999; 

Castano, Demidova e Hamblin, 2004; Allison e Moghissi, 2013), tornando, assim, a ·OH
-
 a 

espécie reativa mais importante da IFA produzida a partir das reações do tipo I. Nós 

avaliamos o efeito da ·OH na IFA pela adição de D-manitol, que é um antioxidante específico 

da ·OH
-
 (Desensso, Scialli e Goeringer, 1994). A adição de manitol não preveniu a morte dos 

microconídios não germinado e 4 h-germinado das três espécies de Fusarium. Este resultado 

já era esperado, visto que diversos trabalhos descrevem que a ·OH
-
 não é a principal espécie 

responsável pela inativação dos microconídios não germinado e 4 h-germinado, mediada pela 

IFA induzida por FS fenotiazínicos (Wainwright et al., 1998; Bacellar et al., 2014). 

 O oxigênio singleto é uma EROs produzida na reação do tipo II, nas quais as 

moléculas dos FS, quando ativadas pela luz, transferem a energia diretamente ao oxigênio 

molecular, transformando-o em oxigênio singleto que é altamente oxidante (Chen e Schopfer, 

1999; Castano, Demidova e Hamblin, 2004; Allison e Moghissi, 2013). Para evidenciar a 

importância do oxigênio singleto na IFA, foram feitos experimentos com a adição de 10 mM 

de azida de sódio previamente a IFA. A azida de sódio é uma molécula supressora de 

oxigênio singleto, que pode ser utilizada para demonstrar a presença desta EROs. A azida de 

sódio reage rapidamente com o oxigênio singleto, liberando radicais azidila. Estes são 

formados devido à dissociação de um complexo de transferência de carga formado durante a 

supressão do oxigênio singleto (Foote, 1979; Harbour e Issler, 1982). Os resultados 

evidenciaram que a azida de sódio reduziu consideravelmente a mortalidade dos 

microconídios não germinados e 4 h-germinados das três espécies de Fusarium, para os FS 

MB, TBO, NMBN Zn e S137. Portanto, é possível afirmar que o oxigênio singleto é ao 

menos um dos principais responsáveis pelo processo de fotossensibilização realizados neste 

trabalho.  

 Apesar da adição de azida de sódio diminuir o efeito da IFA para todos os FS em todas 

as espécies de Fusarium aqui estudadas, o NMBN Zn apresentou menor efeito para a fluência 

de 15 J cm
-2

, isto é, reduções de no mínimo 2-log para os microconídios não germinados e 4 
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h-germinados das três espécies de Fusarium. É importante observar que o efeito encontrado 

pode estar relacionado à natureza altamente reativa do oxigênio singleto, que possui um raio 

de ação estimado de 0,01 a 0,02 µm, correspondendo a um tempo de vida estimado de 0,01 a 

0,04 µs em sistemas biológicos, significando que o dano fotodinâmico causado pela formação 

do oxigênio singleto ocorre próximo à localização do FS durante a irradiação (Machado, 

2000; Nagata et al., 2003; Juzeniene e Moan, 2007). Podemos especular que a azida de sódio 

foi incapaz de sequestrar todo o oxigênio singleto gerado pelo FS NMBN Zn, que se encontra 

no interior dos microconídios não germinado e 4 h-germinado, interagindo fortemente com 

estruturas vacuolares presentes no citoplasma, como foi visto pelos estudos microscópicos 

realizados. Para avaliar o efeito do oxigênio singleto que foi produzido no interior dos 

microconídios, foi utilizada a glutationa (GSH), um tripeptídeo considerado a primeira linha 

de defesa das células contra EROs (Monea et al., 2014; Sreeram, Suryakar e Dani, 2015). 

Como a GSH é um antioxidante encontrado naturalmente em células, altas concentrações de 

GSH não inibem o desenvolvimento do fungo, diferente do que ocorre com a adição de altas 

concentrações de azida de sódio. A adição de 10 mM de GSH inibiu completamente o efeito 

da IFA com os FS MB, TBO, NMBN, NMBN Zn e S137 em microconídios não germinados e 

4 h-germinados de todas as espécies de Fusarium avaliadas. 

 FS que possuem íons metálicos na sua formulação, como Zn
2+

, Al
3+

 e Ga
3+

, 

geralmente possuem um alto rendimento quântico do estado excitado triplete e com tempo de 

vida do estado excitado triplete mais longo (Idowu e Nyokong, 2007 e 2008; Wang et al., 

2014). Neste trabalho, observamos que a presença de zinco no FS NMBN Zn aumentou o 

rendimento quântico de oxigênio singleto. Aqui, verificamos que a adição do cloreto de zinco 

aos FS aumenta a produção de oxigênio singleto e estudamos este efeito nas três espécies de 

Fusarium. Para tal, adicionamos aos experimentos azida de sódio para avaliar se o zinco 

alterou alguma característica dos FS testados. Os resultados mostraram que quando o zinco 

(FS + cloreto de zinco e azida de sódio) foi adicionado, houve um aumento na morte dos 

microconídios não germinados e 4 h-germinados de todas as espécies de Fusarium estudadas, 

se comparados com o experimento em que foi adicionado apenas azida de sódio. Este 

resultado pode estar relacionado com as alterações descritas por Pashkovskaya e 

colaboradores (2007), como a alteração da hidrofobicidade dos compostos, influenciando no 

possível aumento de afinidade dos FS com zinco por membranas biológicas, dificultando a 

supressão do oxigênio singleto pela azida de sódio. Além disso, para adicionalmente avaliar a 

importância do zinco, foram realizados experimentos com o quelante EDTA e azida de sódio 

na solução do FS comercial que já possuía o zinco na sua composição (NMBN Zn). A eficácia 



67 

 

__________________________________________________________________________Discussão 

da IFA diminuiu para todos os tratamentos com as três espécies de Fusarium. Esse efeito 

pode estar relacionado com o fato de que o EDTA é um forte sequestrador (quelante) de 

metais e pode dificultar a interação do FS que já possui o zinco na sua formulação nativa com 

os microconídios não germinados e 4 h-germinados de Fusarium spp. A avaliação da 

interação do zinco com os FS foi muito promissora. Porém, ainda são necessários estudos 

para investigar a estabilidade dos FS com cloreto de zinco, avaliar o tempo de vida no estado 

excitado, bem como o rendimento quântico de fluorescência dos FS com cloreto de zinco, e 

realizar estudo de ressonância magnética nuclear (RMN) para investigar de que forma o zinco 

está interagindo com as moléculas dos FS estudados. 

 Vários estudos têm demonstrado que a membrana celular é um dos alvos das EROs 

geradas durante o processo fotodinâmico (Paardekooper et al., 1993; Rokitskaya et al., 2000; 

Ben-Dror et al., 2006; Pavani et al., 2009; Cordeiro, Miotto e Batista, 2012). O PI é 

amplamente utilizado para avaliar a integridade da membrana celular (Hewitt e Nebe-Von-

Caron, 2001; Rosseti, Chagas e Costa, 2014). A IFA com todos os FS aumentou a 

permeabilidade da membrana de microconídios das três espécies de Fusarium. Ito e 

colaboradores (1977) demonstraram que os FS TBO e eosina Y afetam a membrana celular de 

S. cerevisiae, atribuindo a morte do microrganismo aos danos causados pelos FS na 

membrana. Apenas o tratamento com o FS S137 aumentou a permeabilidade da membrana 

celular no escuro, apesar disso, a viabilidade dos microconídios das três espécies permaneceu 

acima de 95%. O aumento da permeabilidade da membrana sem causar a morte celular 

também foi observado em S. cerevisiae (Davey e Hexley, 2011). Uma possível explicação do 

aumento da permeabilidade da membrana celular observada após o tratamento com S137 sem 

exposição à luz (escuro) estaria relacionada à maior lipofilicidade do FS S137, em 

comparação com os outros compostos estudados (Wainwright, 2005; Vorobey e Pinchuk, 

2008; Noodt et al., 2011). A maior afinidade por lipídios apresentada pelos FS S137 e NMBN 

Zn facilita a interação destes FS com as membranas celulares e, consequentemente, o aumento 

da oxidação dos seus lipídios durante a IFA. Como esperado, a IFA com NMBN Zn e S137 

aumentou a peroxidação lipídica em todas as espécies de Fusarium. Um estudo anterior 

mostrou um aumento na peroxidação lipídica após o tratamento fotodinâmico de conídios de 

F. poae e F. culmorum, utilizando o FS lipofílico protoporfirina IX (Vorobery e Pinchuk, 

2008). 

 Apesar dos lipídeos, especialmente aqueles da membrana plasmática, estarem entre os 

principais alvos da IFA (Böcking et al., 2000; Lambrechts, Aaldres e Van Marle, 2005), o 

dano à proteína tem também um papel importante, principalmente em função de sua 
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abundância na célula e suas constantes de reação com o oxigênio singleto (Davies, 2003). O 

dano oxidativo em proteínas de microconídios de F. oxysporum induzido pela IFA, aqui 

demonstrado pelos valores de proteínas carboniladas, foram obtidos a partir de experimentos 

com doses subletais da IFA, uma vez que danos induzidos por IFA em doses letais 

diminuíram drasticamente o conteúdo proteico (dados não mostrados), prejudicando as 

análises de dano oxidativo em proteínas. É coerente supor que a oxidação de múltiplos alvos 

pelo oxigênio singleto em uma proteína possa formar agregação proteica durante a IFA. Essa 

agregação já foi descrita e inicia-se na ligação cruzada entre proteínas que possuem histidina 

(His) oxidada, ligando-se covalentemente entre grupos amino de outros aminoácidos. Essas 

ligações podem ser do tipo His-His e His-Lys, podendo ocorrer intra e intermolecularmente 

(Shen et al., 2000; Liu et al., 2014). Essa pode ser uma das causas da dificuldade encontrada 

em fazer as analises de oxidação de proteínas na IFA em dose letal. Os resultados obtidos a 

partir da IFA em doses subletais demonstraram que todos os FS testados (MB, TBO, NMBN 

Zn e S137) conseguiram gerar carbonilação das proteínas dos microconídios do F. 

oxysporum. A carbonilação pode estar relacionada aos danos causados pela ·OH
-
, que possui 

como alvos as cadeias laterais dos aminoácidos lisina e arginina (Lys e Arg) (Requena et al., 

2001). Esse dano oxidativo culmina na formação de dois semialdeídos e isso envolve a 

eliminação de grupos amina e guanidina. A proteína resultante torna-se mais ácida, 

favorecendo a formação de grupos carbonila (Davies, 1987; Headlam e Davies 2004). Cadeias 

laterais de aminoácidos alifáticos como alanina (Ala), valina (Val), leucina (Leu) e aspartato 

(Asp), também conseguem reagir com a ·OH
-
, resultando na formação de grupos carbonila 

(Headlam et al., 2000; Headlam e Davies 2002). Este tipo de dano já foi descrito por Davies 

(1987) após oxidação de proteínas por ɣ-radiolise. Contudo, é necessário lembrar que a IFA 

com os FS fenotiazínicos geram majoritariamente oxigênio singleto (Wainwright et al., 1998), 

que por sua vez reage preferencialmente com os aminoácidos triptofano (Trip), His, tirosina 

(Tyr), metionina (Met) e cisteína (Cys), favorecendo a formação de grupos carbonila (Weil; 

Gordon; Buchert, 1951). 

 Outra biomolécula que deve ser considerada alvo de danos relacionados às espécies 

reativas produzidas durante a IFA é o DNA. Em levedura, os FS laranja de acridina e os 

psoralenos causam danos no DNA (Ito, 1973; Ito et al., 1977). Nós utilizamos uma solução 

hipotônica fluorescente para avaliar danos no DNA de microconídios não germinados e 4 h-

germinados das três espécies de Fusarium estudadas, na IFA com os FS MB, TBO, NMBN 

Zn e S137. Apenas a IFA com o S137 fragmentou o DNA dos microconídios não geminados 

e 4 h-germinados em todas as fluências (10 e 15 J cm
-2

) e espécies testadas. Para os FS MB, 
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TBO e NMBN Zn, a fragmentação do DNA após a IFA foi observada apenas em 

microconídios 4 h germinados. Na menor fluência (10 J cm
-2

), a fragmentação do DNA foi 

observada para F. moniliforme e F. solani (Tratamento com NMBN Zn). Para a maior 

fluência (15 J cm
-2

), a fragmentação do DNA foi observada para F. oxysporum (Tratamentos 

com MB e NMBN Zn), F. moniliforme (Tratamentos com TBO e NMBN Zn) e F. solani 

(Tratamentos com MB, TBO e NMBN Zn). O FS S137 foi o único que apresentou um 

aumento na fragmentação do DNA sem a exposição à luz. Isso pode ser explicado pela 

presença do ânion hidrogenossulfato (HSO4
-
), utilizado para dar estabilidade à molécula deste 

FS. O ânion hidrogenossulfato pode causar lesões ao DNA semelhantes às causadas pelas 

espécies reativas, radical ânion sulfato (·SO4
-
) e a ·OH

-
 (Aravidakummar et al., 2003; Luke et 

al., 2003). 

 O uso de invertebrados em ensaios de virulência de microrganismos tem aumentado 

nas últimas décadas devido a sua alta similaridade das células imunes inatas de mamíferos. Os 

hemócitos de invertebrados podem servir como um método de triagem para ensaios de 

virulência e, com isso, diminuir o uso excessivo de mamíferos (camundongos e ratos) como 

modelos de virulência (Desalermos, Fuchs e Mylonakis, 2012). O invertebrado Galleria 

mellonella é uma espécie de inseto da ordem Lepidoptera, pertencente à família Pyralidae. G. 

mellonella e tem uma vasta distribuição geográfica de ocorrência natural em colmeias, 

alimentando-se de cera, pólen e mel. O período de desenvolvimento da larva é de 

aproximadamente 40 dias. O uso de G. mellonella em ensaios de virulência já foi descrito 

para os fungos C. albicans, C. neoformans, A. fumigatus, A. flavus e F. oxysporum (Bernnan 

et al., 2002; Revees et al., 2004; Desalermos, Fuchs e Mylonakis, 2012). Foi constatado que 

G. mellonella é um ótimo modelo para verificação da virulência de espécies de Fusarium, 

sendo que F. moniliforme foi mais virulento seguido de F. oxysporum e F. solani. 

Informações a respeito da IFA de microrganismos patogênicos utilizando G. mellonella como 

modelo de estudo in vivo são extremamente limitadas. A IFA com o MB e luz vermelha 

prolonga significativamente a sobrevivência de larvas de G. mellonella infectadas com o 

fungo leveduriforme C. albicans e a bactéria Gram-positiva Enterococcus faecium, quando 

comparadas com controles não tratados com a IFA (Chibebe Junior et al., 2013a,b). Neste 

trabalho, nós avaliamos o efeito da IFA com os FS MB, TBO, NMBN Zn e S137 na 

sobrevivência de larvas de G. mellonella infectadas com microconídios de F. moniliforme 

(espécie mais virulenta). O TBO foi o FS que mais prolongou a sobrevivência das larvas de 

G. mellonella nas condições estudadas. Esse foi o primeiro trabalho que avaliou in vivo o 
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efeito da IFA com os FS MB, TBO, NMBN Zn e S137 em larvas de G. mellonella infectadas 

com o fungo filamentoso F. moniliforme. 

 A IFA com os FS fenotiazínicos foi muito eficiente para matar os microconídios não 

germinados (quiescentes) e 4 h-germinados (metabolicamente ativos) de F. oxysporum, F. 

moniliforme e F. solani, tanto in vitro quanto in vivo. Desse modo, a IFA tem grande 

potencial para reduzir o inóculo de Fusarium em qualquer ambiente, seja para o controle de 

onicomicoses oportunistas, ou para o uso na desinfecção de sementes, plântulas frutas e 

verduras, abrindo assim, a perspectiva do uso da IFA com os FS fenotiazínicos MB, TBO, 

NMBN Zn e S137 no controle da colonização e de doenças causadas por Fusarium. 
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6. Conclusão 

 O presente trabalho apresentou os resultados da IFA com FS fenotiazínicos em 

microconídios de F. oxysporum, F. moniliforme e F. solani. Os dados confirmam a eficácia 

dos FS fenotiazínicos na inativação fotodinâmica tanto em microconídios quiescentes (não 

germinados) e metabolicamente ativos após 4 h de germinação, das espécies de Fusarium 

testadas. Também foi possível observar que os FS fenotiazínicos possuem múltiplos alvos, 

como lipídeos, proteínas e material genético, nas estruturas estudadas (microconídios não 

germinados e 4 h-germinado). Além disso, foi observado que cada FS interage de forma 

diferente com cada alvo avaliado. Os nossos resultados sugerem que a síntese de novos 

derivados de fenotiazínicos que inclua o zinco na molécula é muito promissora e deve ser 

mais explorada. 

 Devido à multiplicidade de alvos a IFA, o risco de seleção de linhagens tolerantes 

torna-se baixo fazendo com que a IFA possa ser utilizada como uma alternativa viável para o 

controle do inóculo das espécies de Fusarium. Este controle pode ser feito tanto em infecções 

superficiais (onicomicoses e dermatoses) em humanos e animais, como no controle desse 

microrganismo em sementes, plântulas, frutas e legumes. Entretanto, mais estudos deverão ser 

feitos para avaliar o efeito da IFA em modelo animal, em plantas e bem como na clínica, além 

de melhorar a formulação dos FS para que possam ser estabelecidas condições seguras para 

aplicação da IFA em animais, humanos e plantas. 
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APÊNDICE A - Figura suplementar 

 

 
Figura suplementar 1 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium oxysporum com MB (A), TBO (B), 

NMBN Zn (C) e S137 (D). Os microconídios não germinados e geminados foram incubados 

com os FS por 30 min e lavados ou não lavados antes da exposição à luz vermelha. Cada 

valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da 

média. 
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APÊNDICE B - Figura suplementar 

 

 
Figura suplementar 2 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium moniliforme com MB (A), TBO (B), 

NMBN Zn (C) e S137 (D). Os microconídios não germinados e geminados foram incubados 

com os FS por 30 min e lavados ou não lavados antes da exposição à luz vermelha. Cada 

valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da 

média. 
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APÊNDICE C - Figura suplementar 

 

 
Figura suplementar 3 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium solani com MB (A), TBO (B), NMBN Zn 

(C) e S137 (D). Os microconídios não germinados e geminados foram incubados com os FS 

por 30 min e lavados ou não lavados antes da exposição à luz vermelha. Cada valor é a média 

de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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APÊNDICE D - Figura suplementar 

 
Figura suplementar 4 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium oxysporum com MB (A e B), TBO (C e 

D), NMBN Zn (E e F), NMBN (G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 

geminados foram incubados com os FS por 30 min e divididos em 4 tratamentos: (1) Não 

lavado; (2) Adição de uma solução de manitol; (3) Adição de uma solução de azida de sódio e 

(4) Adição de uma solução de Glutationa, antes da exposição a luz vermelha. Cada valor é a 

média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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APÊNDICE E - Figura suplementar 

 
Figura suplementar 5 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium moniliforme com MB (A e B), TBO (C e 

D), NMBN Zn (E e F), NMBN (G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 

geminados foram incubados com os FS por 30 min e divididos em 4 tratamentos: (1) Não 

lavado; (2) Adição de uma solução de manitol; (3) Adição de uma solução de azida de sódio e 

(4) Adição de uma solução de Glutationa, antes da exposição a luz vermelha. Cada valor é a 

média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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APÊNDICE F - Figura suplementar 

 
Figura suplementar 6 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium solani com MB (A e B), TBO (C e D), 

NMBN Zn (E e F), NMBN (G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 

geminados foram incubados com os FS por 30 min e divididos em 4 tratamentos: (1) Não 

lavado; (2) Adição de uma solução de manitol; (3) Adição de uma solução de azida de sódio e 

(4) Adição de uma solução de Glutationa, antes da exposição a luz vermelha. Cada valor é a 

média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o desvio padrão da média. 
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APÊNDICE G - Figura suplementar 

 
Figura suplementar 7 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium oxysporum com MB (A e B), TBO (C e 

D), NMBN Zn (E e F), NMBN (G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 

geminados foram incubados com os FS por 30 min e divididos em 6 tratamentos: (1) Não 

lavado; (2) Adição de uma solução de cloreto de zinco; (3) Adição de uma solução de azida 

de sódio; (4) Adição de uma solução de cloreto de zinco e azida de sódio; (5) Adição de uma 

solução de EDTA e (6) Adição de uma solução de EDTA e azida de sódio, antes da exposição 

a luz vermelha. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro 

indica o desvio padrão da média.  
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APÊNDICE H - Figura suplementar 

 
Figura suplementar 8 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium moniliforme com MB (A e B), TBO (C e 

D), NMBN Zn (E e F), NMBN (G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e 

geminados foram incubados com os FS por 30 min e divididos em 6 tratamentos: (1) Não 

lavado; (2) Adição de uma solução de cloreto de zinco; (3) Adição de uma solução de azida 

de sódio; (4) Adição de uma solução de cloreto de zinco e azida de sódio; (5) Adição de uma 

solução de EDTA e (6) Adição de uma solução de EDTA e azida de sódio, antes da exposição 

a luz vermelha. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro 

indica o desvio padrão da média.  
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APÊNDICE I - Figura suplementar 

 
Figura suplementar 9 – Efeito da IFA na sobrevivência de microconídios não germinados e 

germinados. Inativação fotodinâmica de Fusarium solani MB (A e B), TBO (C e D), NMBN 

Zn (E e F), NMBN (G e H) e S137 (I e J). Os microconídios não germinados e geminados 

foram incubados com os FS por 30 min e divididos em 6 tratamentos: (1) Não lavado; (2) 

Adição de uma solução de cloreto de zinco; (3) Adição de uma solução de azida de sódio; (4) 

Adição de uma solução de cloreto de zinco e azida de sódio; (5) Adição de uma solução de 

EDTA e (6) Adição de uma solução de EDTA e azida de sódio, antes da exposição a luz 

vermelha. Cada valor é a média de 3 experimentos independentes e a barra de erro indica o 

desvio padrão da média. 
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APÊNDICE J - Análise proteômica 

Materiais e métodos 

Análise proteômica da inativação fotodinâmica antimicrobiana em microconídios de F. 

oxysporum 

Inativação fotodinâmica antimicrobiana 

 Cinco mililitros da suspensão de microconídios (concentração final foi de 4 × 10
7
 

células mL
-1

 em PBS, pH 7,4) e 5 mL da solução de FS (concentração final foi de 50 e 20 µM 

para MB e 5 e 2,5 µM para NMBN Zn) foram misturados em um tubo de 15 mL. Os tubos 

foram mantidos no escuro por 30 min. O conteúdo de cada tubo (10 mL) foi transferido para 

uma placa de Petri de 60 mm de diâmetro, que foi exposta à luz nas seguintes combinações: 

para 20 e 50 μM de MB e fluências de 10 e 15 J cm
-2

, respectivamente; para 2,5 e 5 μM de 

NMBN e fluências de 5 e 15 J cm
-2

, respectivamente. Controles contendo a mesma 

concentração de FS e microconídios, porém não expostos à luz, foram preparados 

paralelamente a cada amostra irradiada. Cada experimento constituiu vinte exposições 

sucessivas a cada fluência e FS. Após a irradiação, uma alíquota foi removida para ensaios de 

sobrevivência dos microconídios (descrito no item 1.8). As células de cada tratamento foram 

imediatamente coletadas por centrifugação (3000 × g, 5 min), lavadas 3 vezes com 5 mL de 

PBS e depois foram transferidas para tubos de 2 mL, congeladas em nitrogênio líquido e 

mantidas a -70 °C até a extração de proteínas. 

Extração e quantificação de proteínas 

 A cada tubo de 2 mL, provenientes do item anterior, foram adicionados 500 µL de 

tampão de extração [ureia 7 M, tioureia 2 M e CHAPS 4% (todos GE-Healthcare)] e 500 µL 

de pérolas de vidro (425-600 µm, Sigma-Aldrich). Foram adicionados ainda 5 µL de inibidor 

de protease (GE-Healthcare). Os microconídios foram lisados por cinco ciclos de um minuto 

de agitação em vortex seguido de cinco minutos de incubação em gelo. Os tubos foram 

centrifugados a 10000 × g por cinco minutos a 4 °C e o sobrenadante resultante foi coletado. 

As proteínas, contidas no sobrenadante, foram purificadas pela adição de seis volumes de 

acetona (grau HPLC, Sigma-Aldrich) e incubação "overnight" a -20 °C. Após remoção da 

acetona por centrifugação (10000 × g por cinco minutos a 4 °C), o precipitado proteico foi 

ressuspenso no mesmo tampão de extração e quantificado usando-se o 2-D Quant Kit (GE-

Healthcare). 

Eletroforese bidimensional (2-D) 

 A concentração de proteína foi ajustada para 20 µg em 250 µL de tampão de 

rehidratação [ureia 7 M, tioureia 2 M, CHAPS 4%, ditiotreitol (DTT) 40 mM, IPG buffer 3-
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11 NL, 0,5%, inibidor de protease (GE-Healthcare) e azul de bromofenol 0,002% (m/v) 

(Sigma)]. Esse volume foi então aplicado a strips de 13 cm com faixa de pH 3-11 NL 

(Immobiline™ DryStrips, GE-Healthcare) e incubado por 16 h na temperatura ambiente. 

Após esse período, a focalização isoelétrica foi realizada em sistema IPGphor 3 (GE-

Healthcare) seguindo o seguinte protocolo: 500 V (Step and Hold) até 0,5 kVh, 1000 V 

(Gradient) até 0,8 kVh, 8000 V (Gradient) até 11,3 kVh e 8000 V (Step and Hold) até que um 

total de 25 kVh fosse atingido. As strips foram equilibradas por 15 minutos em solução 

contendo Tris-HCl pH 8,8 75 mM (Sigma), ureia 6 M (GE-Healthcare), glicerol 30% (Synth, 

Brasil), dodecil sulfato de sódio (SDS) 2% (Sigma) e DTT 1% (Sigma). O mesmo 

procedimento foi repetido, porém substituindo-se DTT 1 % por iodoacetamina 2,5% (m/v) 

(Sigma). O SDS-PAGE foi realizado em sistema SE 600 Ruby (GE-Healthcare) de acordo 

com protocolo descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). Os géis foram corados com nitrato de 

prata segundo o protocolo "Short silver nitrate staining" previamente descrito (Chevallet; 

Luche; Rabilloud, 2006). As imagens dos géis foram obtidas com auxílio de um aparelho 

ImageScanner III e do programa Labscan (GE-Healthcare) e as análises de imagens foram 

feitas no ImageMaster 2D platinium & (GE-Healthcare). 

Resultados 

Análise do gel 2D de proteínas de microconídios expostos a IFA 

As alterações causadas pela IFA com MB e NMBN nas proteínas de microconídios de 

F. oxysporum foram estudadas. Por intermédio do fracionamento do proteoma por gel bi-

dimensional (2D) foi observado que a IFA com a menor fluência (10 J cm
-2

) e concentração 

do MB (20 µM) induziu modificações visíveis no proteoma de F. oxysporum (Figura 1 B e 

D). Quando a fluência de luz e a concentração do MB foram aumentadas para 15 J cm
-2

 e 50 

µM, respectivamente, as modificações no proteoma intensificaram-se (Figura 1 A e C), e 

também foi possível observar que o aumento da concentração do FS de 20 para 50 µM, 

dificultou a focalização isoelétrica em pH ácido (3 a 5) das proteínas presentes no controle 

(Figura 1 A). Alguns spots estão preservados na IFA com a menor fluência. Para o FS 

NMBN a IFA com a menor fluência (5 J cm
-2

) e concentração 2,5 µM, induziu modificações 

visíveis no proteoma de F. oxysporum (Figura 2 B e D). O aumento da fluência de luz e a 

concentração de NMBN para 15 J cm
-2

 e 5 µM, respectivamente, intensificou as alterações no 

padrão da separação das proteínas (Figura 2 A e C). Também foi possível observar que 

alguns spots não sofreram modificações com a menor fluência. Os resultados iniciais sugerem 

que as modificações no proteoma causados pela IFA já podem ser observadas em tratamentos 

mais brandos (Figura 1 B e D; Figura 2 B e D). Será necessário efetuar réplicas biológicas 
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adicionais para verificar a reprodutibilidade dos resultados e viabilizar uma melhor analise 

das imagens. Bem como gel 2D das proteínas dos microconídios de F. oxysporum sem 

tratamento para obter imagem do padrão de corrida das proteínas do microrganismo. 

 

 

 
Figura 1 – Gel 2-D (SDS-PAGE 12,5% corado pelo método da prata) das proteínas de 

microconídios de F. oxysporum após exposição a 50 µM de MB (A), 20 µM de MB (B) e 

após a IFA com as fluências 15 J cm
-2

 e 50 µM de MB (C) e 10 J cm
-2

 e 20 µM de MB (D). 
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Figura X – Gel 2-D (SDS-PAGE 12,5% corado pelo método da prata) das proteínas de 

microconídios de F. oxysporum após exposição a 5 µM de NMBN Zn (A), 2,5 µM de NMBN 

Zn (B) e após a IFA com as fluências 15 J cm
-2

 e 5 µM de NMBN Zn (C) e 5 J cm
-2

 e 2,5 µM 

de NMBN Zn (D). 
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The search for alternatives to control microorganisms is necessary both in clinical and agricultural areas. Antimi-
crobial photodynamic treatment (APDT) is a promising light-based approach that can be used to control both
human and plant pathogenic fungi. In the present study, we evaluated the effects of photodynamic treatment
with red light and four phenothiazinium photosensitizers (PS): methylene blue (MB), toluidine blue O (TBO),
new methylene blue N (NMBN) and the phenothiazinium derivative S137 on ungerminated and germinated
microconidia of Fusarium oxysporum, F. moniliforme, and F. solani. APDT with each PS killed efficiently both the
quiescent ungerminated microconidia and metabolically active germinated microconidia of the three Fusarium
species. Washing away the unbound PS from the microconidia (both ungerminated and germinated) before
red light exposure reduced but did not prevent the effect of APDT. Subcelullar localization of PS in ungerminated
and germinatedmicroconidia and the effects of photodynamic treatment on cellmembraneswere also evaluated
in the three Fusarium species. APDT with MB, TBO, NMBN or S137 increased the membrane permeability in
microconidia and APDTwith NMBN or S137 increased the lipids peroxidation inmicroconidia of the three Fusar-
ium species. These findings expand the understanding of photodynamic inactivation of filamentous fungi with
phenothiazinium PS.

© 2016 Published by Elsevier B.V.
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1. Introduction

Fusarium is a large genus of filamentous fungiwidely distributed and
easily found in soil. Fusarium species are important pathogens of plants,
animals and humans [1–3]. Crop diseases caused by Fusarium spp. gen-
erate great economic losses inworld production of fruits, vegetables, ce-
reals, and cellulose [4–6]. Another important characteristic of the
species of this genus is their ability to producemycotoxins that contam-
inate many agricultural commodities affecting both human and animal
health [7,8]. Currently, Fusarium oxysporum and F. solani are important
emerging opportunistic pathogens that cause keratitis, onychomycoses
and invasive fungal infection both in immunocompromised and immu-
nocompetent patients [4,9,10].

During their asexual life cycle, Fusarium species produce a great
number of microconidia [1]. These are quiescent structures produced
ess).
by several fungal species for dispersion and environmental persistence.
Conidia are dispersed by wind or rain and when deposited on the host
plants they germinate and initiate the infectious cycle [1,11,12]. Germi-
nation is generally triggered by nutrient sensing and is characterized by
conidial swelling, adhesion, nuclear reorganization, and formation of a
germ tube that is often used to define the limit between conidial germi-
nation and vegetative growth [13,14]. In addition to the marked differ-
ence in metabolic activity, ungerminated conidia differ from germlings
in their biochemical composition, redox status, cell organization and
structure and composition of the cell wall [15–19]. As conidium and
germling are essential developmental phases in the fungal life cycle
and critical for plant colonization, most conventional fungicides have
been developed to target the conidial germination and early develop-
mental stages [19].

The use of resistant plant varieties is the main and most effective
choice [5] in the control of the colonization by Fusarium spp. However,
these plants level of tolerance depends on the environmental conditions
under which they grow [20]. Colonization by Fusarium spp. may be
more severe in regionswhere temperatures are elevated, evenwhen re-
sistant plant varieties are used [20]. The control of Fusarium spp. also

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.jphotobiol.2016.09.008&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2016.09.008
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includes the use of seeds and seedlings treated with fungicides prior to
planting, as well as the intensive use of fungicides during the develop-
ment of the crop [5,20,21]. Unfortunately, failure in fungal control is
common because of the selection of tolerant fungal strains. Further-
more, the intensive use of the currently available fungicides is a poten-
tial risk for humans and to the environment [21–23]. The control of
fungal inoculum in the post-harvest (fruits and vegetables) is frequently
carried out with chlorine and acids, even though these chemical
sanitizers can be harmful to the environment [24,25].

The increased tolerance to currently used fungicides has stimulated
the development of novel and more effective technologies to control
pathogenic fungi. A promising alternative is the antimicrobial photody-
namic treatment (APDT) which can be used to kill fungi both in animal
hosts and in the environment [25–27]. APDT is based on the combina-
tion of three elements: photosensitizer (PS), light, and molecular oxy-
gen. Usually, the chosen PS accumulates preferentially in the target
cell or has affinity for the microbial cell surface; the light should be at
the appropriate wavelength to activate the photochemical process,
which, in the presence of molecular oxygen, produces several reactive
oxygen species (ROS), such as singlet oxygen [26,28,29]. ROS can
cause oxidative damage to practically all biomolecules (proteins, lipids,
nucleic acids and carbohydrates) leading to the death of the fungal cell
without causing significant damage to the host cell [26,30,31]. The
multi-targeting feature of ROS reduces the chance of selecting resistant
microorganisms. Another advantage of APDT is its ability to kill both
metabolically active and quiescent structures such as ungerminated
microconidia, in contrast to currently used fungicides that kill onlymet-
abolically active cells [30,32,33].

The efficacy of the photodynamic treatment with phenothiazinium
PS to kill fungi has been described in different fungal genus such as Can-
dida, Trichophyton, Aspergillus and Metarhizium [30,32,33]. We have re-
cently demonstrated that phenothiazinium PS can easily kill conidia of
Colletotrichum acutatum and C. gloeosporioideswithout causing damage
to the plant host [31]. We also demonstrated that phototreatment with
natural PS such as coumarins and furanocoumarins can kill conidia of C.
acutatum [27]. However, data concerning the APDT of plant-pathogenic
fungi with synthetic PS are still scarce. Natural compounds (thiophene
derivatives and phenylheptatriyne from the plant Bidens pilosa) have
been used as PS to photoinactivate conidia of different genus including
Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Colletotrichum, Fusarium, Rhizopus,
Pythium and Saprolegnia [34,35]. The hematoporphyrin dimethyl ether
was used to photoinactivate conidia of Aspergillus flavus, Fusarium
avenaceum, Trichothecium roseum, and Rhizopus oryzae [36].

Most of the studies that evaluated the effects of APDT on fungi were
conducted with conidia. Little is known about the effects of APDT on
other important fungal structures and developmental phases, such as
germlings. Thus, the aim of this study was to evaluate the efficacies of
APDT with methylene blue (MB), toluidine blue O (TBO), new methy-
lene blue N (NMBN), and the phenothiazinium derivative S137, both
on ungerminated and germinated microconidia of the fungi F.
oxysporum, F. moniliforme, and F. solani. In order to better understand
the mechanisms involved in microconidia photodynamic inactivation,
we evaluated the effect of APDT with the phenothiaziniums PS on
microconidial cell membranes by investigating lipid peroxidation and
changes in membrane permeability. The localization of the PS inside
the ungerminated and germinated microconidia was also determined.
2. Materials and Methods

2.1. Fusarium Species and Strains

Fusarium oxysporum INCQS 40144 (ATCC 48112), F. moniliforme
INCQS 40151 (ATCC 38159), and F. solani INCQS 40099 (ATCC 36031)
were obtained from the American Type Culture Collection (ATCC) (Ma-
nassas, VA, USA).
2.2. Photosensitizers and Visible Light Sources

Methylene blue (MB) (Catalog number M9140), toluidine blue O
(TBO) (Catalog number 202096) and new methylene blue N zinc chlo-
ride double salt (NMBN) (Catalog number T3260) were purchased
from Sigma-Aldrich, Inc. (St. Louis, MO, USA). The pentacyclic
phenothiazinium PS S137 was synthesized as previously described
[37]. All stock solution and all dilutions were prepared with phos-
phate-buffered saline (PBS), pH 7.4. The stock solutions were stored in
the dark at −20 °C up to 6 months and the dilutions of each PS were
prepared at the experiment time. Chemical structures of all the PS are
shown in Fig. S1 in the supplemental material.

Light was provided by an array of 96 light-emitting diodes (LED)
with emission peak at 635 nm. The array was made in house using the
Cree® 5-mm Round LED (Model number LC503UHR1 – 15Q-Q, CREE
Inc., Durham, NC, USA). Light measurement was performed by using a
cosine-corrected irradiance probe (CC-3-UV, Ocean Optics, Dunedin,
FL, USA) screwed onto the end of an optical fiber coupled to an USB
spectroradiometer (Ocean Optics). Light was measured at the sample
level (inside the well) to reduce interference. The integrated irradiance
(570 to 670 nm) was 9.8 mW cm−2.
2.3. Fungal Growth and Microconidia Production

Fungal cultures were grown on potato dextrose agar medium
(PDA) (Acumedia Manufactures, Inc., Lansing, MI, USA) at 28 °C for
5 days. After growth, 10-mL of sterile PBS, pH 7.4, were added to
the surface of the culture, microconidia were gently scraped with a
glass rod and the resulting suspension filtered through a sterile
glass wool (Dinâmica Química Contemporânea Ltda., Diadema, SP,
Brazil) to remove residual hyphae. Microconidia concentration was
determined with an hemocytometer and appropriate dilutions
were made with PBS, pH 7.4.
2.4. Evaluation of Metabolic Activities of Ungerminated and Germinated
Microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani by FUN-1 Stain-
ing and Flow Cytometry

Themetabolic activity of the fungal cell can bemeasured by the con-
version of the fluorescent probe FUN-1 [2-chloro-4-(2,3-dihydro-3-
methyl-(benzo-1,3-thiazol-2-yl)-methylidene)-1-phenylquinolinium
iodide] (green-fluorescent form) to the cylindrical intra-vacuolar struc-
tures (CVIS, red-fluorescent form) during endogenous biochemical pro-
cessing, such as ATP production. Two hundred μL of F. oxysporum, F.
moniliforme, and F. solanimicroconidia suspension (8 × 106 cells mL−1),
), and 200 μL of the RPMI 1640 culture medium (twofold concentrate)
were added to a 1.5-mL tube. Tubes were incubated at 28 °C for 4 h
under shaking (150 rpm). After that, tubes were centrifuged 3 times
at 5000g for 5 min to remove the RPMI 1640 culture medium. The ger-
minated microconidia were resuspended in 400 μL of 10 mM sodium
HEPES (Sigma-Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA), pH 7.2, supplemented
with 2% D-(+)-glucose (Sigma-Aldrich, Inc., St. Louis, MO, USA) and
10 μM FUN-1 (Molecular Probes, Eugene, OR, USA). Tubes were held
in the dark for 30 min at 28 °C and the cells were analyzed by flow cy-
tometry (FACSCanto — Becton Dickinson, Sunnyvale, CA, USA). Both
the forward angle light scatter (FSC-H) and the side scatter (SSC-A) sig-
nal were used for gating, and a logarithmic amplifier was used. Ten
thousand events were analyzed by FACSDiva software (BD, San Jose,
CA, USA). Three independent experimentswere performed. The conver-
sion of FUN-1 to CVIS by the red (585 ± 40 nm)/green (530 ± 30 nm)
fluorescence ratio was also evaluated on ungerminated microconidia,
and on ungerminated microconidia exposed to the temperature of
95 °C for 1 h (death control). Two independent experiments were
performed.
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2.5. Evaluation of APDT Effect on Ungerminated Microconidia of F.
oxysporum, F. moniliforme and F. solani Based on PS Minimal Inhibitory
Concentration (MIC) Values

The determination of optimal condition for the APDT with the
phenotiniazinium PS MB, TBO, NMBN and S137 was performed as pre-
viously described [31,33]. MIC-based experiments were performed in
96-well flat-bottomed microtiter plates (TPP, Switzerland). Fifty μL of
themicroconidia suspension (4× 105 cellsmL−1) and 50 μL of the PS so-
lution were added to the each well. The final concentrations of MB, TBO
and NMBNwere 0, 1, 2.5, 5, 10, 12.5, 25, 50, 75, 100 and 200 μMand the
final concentrations of S137were, 0, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 12.5, 20, 25, 30 and
40 μM. Plates were held in the dark for 30 min at 28 °C and exposed to
light fluences of 10, 15 and 20 J cm−2 using the LED array as a light
source, or alternatively kept in the dark (dark controls). After exposure,
100 μL of RPMI 1640 culturemedium (Sigma-Aldrich, Inc., St. Louis,MO,
USA) (twofold concentrate) were added to each well, and plates were
incubated at 28 °C. Growth was evaluated daily by visual inspection
up to 4 days when the MIC were determined. The MIC was considered
the minimal PS concentration for each fluence (10, 15 or 20 J cm−2)
in which total growth inhibition was achieved. Three independent ex-
periments were performed.

2.6. Effects of APDT with MB, TBO, NMBN and S137 on the Survival of Un-
germinated and Germinated Microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme
and F. solani

The survival of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani ungerminat-
ed and germinated microconidia was evaluated after APDT with MB,
TBO, NMBN and S137. In order to obtain germinated microconidia,
5 mL of microconidia suspension (8 × 106 cells mL−1) and 5 mL of the
RPMI 1640 culture medium (twofold concentrate) were added to a
15-mL tube (Corning Incorporated, NY, USA). Tubes were incubated
during 4 h at 28 °C under shaking at 150 rpm. After that, tubeswere cen-
trifuged at 4000g for 5 min and germlings were resuspended in 5 mL of
PBS, pH7.4. This processwas repeated 3 times to remove the RPMI 1640
culture medium. Three hundred μL of ungerminated and germinated
microconidia suspension, and 300 μL of the PS solution (MB, TBO,
NMBN and S137) were added to a 1.5-mL tube (polypropylene; Axygen
Scientific, CA, USA). The final cell concentration in the mixtures was
4 × 106 cells mL−1 and the final concentrations of MB, TBO, NMBN
and S137 were 50, 75, 5, and 10 μM, respectively, for F. oxysporum; 75,
75, 10 and 10 μM for F. moniliforme and 75, 75, 12.5 and 10 μM for F.
solani. Tubes were held in the dark for 30 min at 28 °C, and, after that,
they were divided into 2 groups. In one group, ungerminated and ger-
minated microconidia were washed to remove unbound PS, and in the
Fig. 1. Evaluation of themetabolic activity of ungerminated and germinated microconidia
of Fusarium oxysporum, F. moniliforme, and F. solani by using the vital FUN-1 staining. Error
bars are standard deviation of two independent experiments.
other group cells were notwashed before light exposure. To remove un-
bound PS, cells were centrifuged at 5000g for five min and resuspended
in PBS, pH 7.4. This process was repeated 3 times. Non-washed and
washed ungerminated and germinated microconidia were placed into
a 24-well flat-bottomed microtitre plate (TPP, Switzerland) and ex-
posed to the fluences of 0 (dark control), 10 and 15 J cm−2. After expo-
sures, suspensions were removed and serially diluted 10-fold in PBS to
give dilutions of 10−1 to 10−3 times the original concentration, and
50 μL of each dilution were spread on the surface of 5 mL PDAmedium
containing 0.08 g L−1 of deoxycholic acid sodium salt (Fluka, Italy) in
Petri dishes (60 × 15 mm). Three replicates dishes were prepared for
each treatment, and the dishes were incubated at 28 °C in the dark. Col-
ony forming units (CFU) were counted daily at 8× magnification up to
seven days. The effects of the different treatments on ungerminated
and germinated microconidia survival were determined based on CFU
counting, as previously described [31,33]. Survival fractions were
expressed as radio of CFU of fungal cells treated onlywith light (light ef-
fect), only with PS (dark toxicity), and light and PS (APDT effect) to CFU
treated with neither. Three independent experiments were performed.
2.7. Microscopy Studies of Ungerminated and Germinated Microconidia

Microscopic studieswere performed to determine the subcellular lo-
calization of the PS in both ungerminated and germinatedmicroconidia
of F. oxysporum, F. moniliforme, and F. solani. To produce germlings,
microconidia (4 × 106 cells mL−1) were incubated in RPMI 1640 culture
medium at 28 °C for 4 h. Both the ungerminated and germinated
microconidia were treated with 100 μM of MB, TBO, NMBN, and S137
and washed three times with PBS (5000 g for 5 min) before being ob-
served at 1000× magnification (Coleman N-120 microscope, Coleman,
Santo André, SP, Brazil). In an attempt to identify the cellular structures
in which the PS accumulated, ungerminated microconidia and
germlings were also stained with the fluorescent dyes 4′,6-diamidino-
2-phenylindole (DAPI) (Sigma-Aldrich) (3 μg mL−1 in distilled water)
and FM4-64 (Invitogen™) [1 μg mL−1 in 1% (vol/vol) dimethyl sulfox-
ide (DMSO) solution], which have affinity for genetic material, and cel-
lular membranes, respectively. Ungerminated and germinated
microconidia were treated with each of the 2 dyes, kept in the dark
for 1 h, and washed three times with PBS before being observed with
a Leica TCS SP8 Confocal laser microscope (Leica Microsystems GmbH,
Wetzlar, Germany) at 630× magnification and digital zoom (2×). The
samples were illuminated at 405 nm (DAPI) and 552 nm (FM4-64)
and the signals were captured in two channels, one for acquisition of
the DAPI fluorescence (410–540 nm), and the other for the acquisition
of the FM4-64 fluorescence (570–700 nm). Transmitted light images
were also obtained.
Table 1
Minimal inhibitory concentration (MIC— μM) of APDTwith phenothiaziniumPSMB, TBO,
NMBN and S137 to Fusarium oxysporum, F. moniliforme, and F. solani. Results are MIC
ranges from three independent experiments.

PS/fluence 0 10 J cm−2 15 J cm−2 20 J cm−2

F. oxysporum MB N200 μM 50–75 μM 50 μM 12.5–25 μM
TBO N200 μM 75 μM 75 μM 25–50 μM
NMBN N200 μM 5–12.5 μM 5–10 μM 2.5 μM
S137 25–30 μM 12.5 μM 10 μM 5 μM

F. moniliforme MB N200 μM 75–150 μM 75–100 μM 25 μM
TBO N200 μM 75–100 μM 75 μM 10–12.5 μM
NMBN N200 μM 5–10 μM 10 μM 10 μM
S137 25–30 μM 10 μM 10 μM 5 μM

F. solani MB N200 μM 75–100 μM 75 μM 25–75 μM
TBO N200 μM 75 μM 75 μM 12.5–25 μM
NMBN N200 μM 5–25 μM 5–12.5 μM 2.5–5 μM
S137 12.5–25 μM 5–10 μM 5–10 μM 5 μM



Fig. 2. Effect of APDT on the survival of ungerminated microconidia. Photodynamic inactivation of Fusarium oxysporum, F. moniliforme, and F. solaniwith MB (A), TBO (B), NMBN (C), and
S137 (D). Ungerminatedmicroconidiawere incubatedwith the PS for 30min andwashed or non-washed before red light exposure. Error bars are standard deviation of three independent
experiments.
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2.8. Evaluation of APDT Effect on Cell Membrane Permeability

Cell membrane permeability after APDT was assessed by flow cy-
tometry analyses of propidium iodide (PI) staining microconidia. PI
only penetrates cells with severe membrane damage. Three hundred
μL of the microconidia suspension and 300 μL of the PS solution (MB,
TBO, NMBN and S137) were added into a 24-well flat-bottomed micro-
titre plate (TPP, Switzerland). The final concentration of microconidia
were 4 × 106 cells mL−1 and of MB, TBO, NMBN and S137 were 50,
75, 5, and 10 μM, respectively, for F. oxysporum; 75, 75, 10 and 10 μM
for F. moniliforme, and 75, 75, 12.5 and 10 μM for F. solani. Plates were
kept in the dark for 30 min at 28 °C and exposed to fluences of 0 (dark
control) and 15 J cm−2. Microconidia not treated with PS neither ex-
posed to lightwere used as control of cell viability, andmicroconidia ex-
posed to 95 °C for 1 h were used as “death control”. After APDT,
microconidia were recovered from the wells to a 1.5-mL tube, washed
once with PBS and 1 μL of PI solution (1 g L−1) was added immediately
before data acquisition by flow cytometry (FACSCanto— Becton Dickin-
son, Sunnyvale, CA, USA). Both the forward angle light scatter (FSC-H)
and the side scatter (SSC-A) signal were used for gating, and a logarith-
mic amplifier was used. Ten thousand events were analyzed by
FACSDiva software (BD, San Jose, CA, USA). We measured the percent-
age of cells stained with PI at each APDT condition. Three independent
experiments were performed.
2.9. Lipid Peroxidation Assay

Polyunsaturated lipids are easily oxidized by reactive oxygen species
resulting in a chain of reactions that has malondialdehyde (MDA) as a
major product. Lipid peroxidation after APDT was evaluated with the
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit (Sigma-Aldrich), according to the
manufacturers' protocol, with modifications. After the photodynamic
treatmentwas performed as described above, microconidiawere recov-
ered from the wells to a 1.5-mL tube, centrifuged at 5000g for 5 min.
Microconidia were resuspended in 300 μL of MDA lysis buffer, contain-
ing 3 μL of BHT (Catalog number MAK085C Sigma-Aldrich) (100× con-
centrate), and homogenized on ice. Samples were centrifuged at
13,000g for 10 min to remove insoluble material and the supernatant
from each sampleswas placed into a new 1.5-mL tubewith the addition
of 600 μL of tiobarbituric acid solution [0.250 g thiobarbituric acid
reconstituted with 7.5 mL glacial acetic acid (J.T. Baker® Chemicals,
Center Valley, USA), and the final volume was adjusted to 25 mL with
water] and incubation at 95 °C for 1 h. After, the samples were cooled
in an ice bath for 10 min and 200 μL from each sample were added
into a 96-well flat-bottomed microtitre plate for analysis. The absor-
bance was measured at 532 nm with a Spectramax® Paradigm®
Multi-Mode Detection Platform (Molecular Device LLC, Sunnyvale, CA,
USA). The concentration of MDA was calculated based in the standard
curve.
2.10. Statistical Analysis

Data were submitted to one-way analysis of variance (one-way
ANOVA) followed by Tukey's post-test to compare the effects of the dif-
ferent treatments. No data transformationswere required in any exper-
iment. P values of b0.05 were considered significant. All computations
were done using Graph pad Prism Software (v 5.0; Graph pad Software,
La Jolla, CA, USA).



Fig. 3. Effect of APDTon the survival of germinatedmicroconidia. Photodynamic inactivation of Fusarium oxysporum, F.moniliforme, and F. solaniwithMB (A), TBO (B), NMBN (C), and S137
(D). Germinated microconidia were incubated with the PS for 30 min and washed or non-washed before red light exposure. Error bars are standard deviation of three independent
experiments.
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3. Results

3.1. Evaluation of theMetabolic Activities of Ungerminated andGerminated
Microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani by FUN-1 Stain-
ing and Flow Cytometry

The conversion of FUN-1 stain from a green-fluorescent to a red-
fluorescent form (cylindrical intravacuolar structures — CIVS) occurs
via endogenous biochemical processes for ATP production.We evaluat-
ed the conversion of FUN-1 to CVIS, in ungerminated and germinated
microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani. Dead
microconidia were used as control. The red/green fluorescence ratio in
the death control was lower than in ungerminated and germinated
microconidia. The red/green fluorescence ratios in F. oxysporum, F.
moniliforme and F. solani germinated microconidia were approximately
2 times higher than the red/green ratios in ungerminated microconidia
(P b 0.05 for all comparison) (Fig. 1).

3.2. Evaluation of APDT Effect on F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani
Ungerminated Microconidia Based on PSMinimal Inhibitory Concentration
(MIC)

The efficacy of APDTwith each PS (MB, TBO, NMBN, and S137) com-
bined with different fluences of red light (0, 10, 15, 20 J cm−2) was ini-
tially evaluated by determining theMIC values. The treatmentswith the
highest concentration tested (200 μM) of MB, TBO andNMBN in the ab-
sence of light did not inhibit the growth of F. oxysporum, F. moniliforme
and F. solani (Table 1). Only the PS S137 presented dark toxicitywherein
the MIC ranges in the dark were 25–30 μM for F. oxysporum, and F.
moniliforme, and 12.5–25 μM for F. solani (Table 1). Exposure of
microconidia to red light (at all fluences) in the absence of the PS did
not inhibit the growth of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani
(data not shown). APDT with each of the PS at all fluences inhibited
the growth of all species. The MIC for all PS and fluences are shown in
Table 1. Although theMIC values varied among both the PS and species,
theMIC values decreasedwith increasingfluence. NMBNand S137were
themost effective PS for all the species at all fluences. APDTwith NMBN
(15 J cm−2) inhibited the growth of F. oxysporum, F. moniliforme, and F.
solani at 5, 10 and 12.5 μM, respectively. APDT with S137 (15 J cm−2)
inhibited the growth of F. oxysporum, F. moniliforme, and F. solani at
10 μM.

3.3. Effects of APDTwithMB, TBO, NMBN and S137 on Survival of Ungermi-
nated and Germinated Microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F.
solani

The effects of APDT on the survival of ungerminated and germinated
microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani are shown in
Figs. 2 and 3. Exposures only to red light (light effect) and treatment
only with MB, TBO, NMBN, and S137 (dark toxicity) did not kill
microconidia of any species (P N 0.05 for all species) (Figs. 2 and 3). Pho-
todynamic killing of ungerminated microconidia (Fig. 2) and germinat-
ed microconidia (Fig. 3) was observed for all PS at all fluences (P b 0.05
for all treatment comparisons). APDT with MB and fluences of 10 and
15 J cm−2 resulted in an approximately 4 and 5-log reduction in the sur-
vival of ungerminated microconidia of F. oxysporum (MB 50 μM); 1 and
3-log of F. moniliforme (MB 75 μM) and 3.5 and 5-log of F. solani (MB
75 μM) (Fig. 2A). APDT with TBO (75 μM) and fluences of 10 and
15 J cm−2 resulted in an approximately 4 and 5-log reduction of F.
oxysporum; 1 and 2-log reduction of F. moniliforme, and 1.5 and 3-log



Fig. 4. Fusarium oxysporum ungerminated and germinatedmicroconidia non-stained (A and I), stainedwith DAPI (B and J), stainedwith FM®4-64 (C and K), andmerged image (D and L)
using the Leica Application Suite X software. Ungerminated and germinatedmicroconidia were also treatedwith MB 100 μM (E andM), NMBN 100 μM (F and N), TBO 100 μM (G and O),
and S137 100 μM (H and P). Arrows indicate the large vesicles formed in the cytoplasm of the germinated microconidia after treatment with S137 (P).
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reduction of F. solani (Fig. 2B). APDT with NMBN (5, 10, and 12.5 μM)
and fluences of 10 and 15 J cm−2 resulted in an approximately 5-log re-
duction in the survival ofmicroconidia of all species (Fig. 2C). APDTwith
S137 (10 μM) and fluences of 10 and 15 J cm−2 resulted in an approxi-
mately 3 and 5-log reduction of F. oxysporum, 1 and 3-log reduction of F.
moniliforme, and 5-log reduction of F. solani (Fig. 2D). Washing of the
microconidia to remove unbound PS before light exposure reduced
the effect of APDT at the fluence of 10 J cm−2 for MB (F. oxysporum
and F. solani), NMBN (F. oxysporum, F. moniliforme, and F. solani), and
S137 (F. solani). At the increased fluence of 15 J cm−2 washing reduced
the effect of APDT for MB (F. oxysporum and F. solani), TBO (F.
oxysporum), and NMBN (F. moniliforme) (P b 0.05 for all treatments)
(Fig. 2).

The effects of APDT on germinated microconidia of Fusarium species
are presented in Fig. 3. APDT with MB and fluences of 10 and 15 J cm−2

resulted in an approximately 5-log reduction in the survival of
germlings of F. oxysporum (MB 50 μM); 3 and 4-log reduction of F.
moniliforme (MB 75 μM); and 4 and 5-log reduction of F. solani (MB
75 μM) (Fig. 3A). APDT with TBO (75 μM) and fluences of 10 and
15 J cm−2 resulted in an approximately 5-log reduction of F. oxysporum,
and F. moniliforme; and 3-log reduction of F. solani (Fig. 3B). APDT with
NMBN and fluences of 10 and 15 J cm−2 resulted in an approximately 5-
log reduction of F. oxysporum (5 μM); and F. moniliforme (10 μM); and
4.5-log reduction of F. solani (12.5 μM) (Fig. 3C). APDT with S137
(10 μM) and fluences of 10 and 15 J cm−2 resulted in an approximately
5-log reduction of F. oxysporum, and F. solani; and 4.5 and 5-log reduc-
tion of F. moniliforme (Fig. 3D). The washing of the germinated
microconidia to remove unbound PS before light exposure reduced
the effect of APDT for MB at the fluence of 10 J cm−2 for F. oxysporum
(P b 0.05). For the other treatments, the reductions were not significant
(P N 0.05) (Fig. 3).

3.4. Subcellular Localization of the PS in Ungerminated and Germinated
Microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani

Microscopic studieswere performed to determine the subcellular lo-
calization of each PS in ungerminated and germinated microconidia of
all Fusarium species. The internalization of TBO and NMBN was ob-
served in ungerminated microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme
and F. solani, whereas the germinated microconidia of these fungi spe-
cies showed the internalization of MB, TBO, and NMBN (Figs. 4, 5 and
6). The localization of FM4-64 with the PS TBO and NMBN in ungermi-
nated microconidia and with MB, TBO and NMBN in germinated
microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani indicated the
possible accumulation of the PS in membranous structures such as
small vacuoles present in the cytoplasm of the microconidia and



Fig. 5. Microscopy study with Fusarium moniliforme ungerminated and germinated microconidia non-stained (A and I), stained with DAPI (B and J), stained FM®4-64 (C and K) and
merged image (D and L) using the Leica Application Suite X software. Ungerminated and germinated microconidia were also treated with MB 100 μM (E and M), NMBN 100 μM (F
and N), TBO 100 μM (G and O), and S137 100 μM (H and P).
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germlings (Figs. 4, 5 and 6). Additionally, it was observed by FM4-64 cell
staining that the treatmentwith S137 at 100 μMcaused cytoplasmic dis-
organization and formation of large vesicles in the cytoplasm of the
germlings (Figs. 4 and 6).

3.5. Evaluation of APDT Effect on Cell Membrane Permeability

Propidium iodide (PI) is a membrane-impermeable compound that
is not retained inside viable cells. Damage in cell membrane increases
PI uptake. The effect of APDT on microconidia cell membrane perme-
ability was evaluated in all Fusarium species. Exposures only to red
light did not change the cell membrane permeability of F. oxysporum,
F. moniliforme and F. solani microconidia (P N 0.05 for all Fusarium spe-
cies and fluences) (Figs. 7, 8, and 9). In the absence of light, only the
treatment with S137 increased the percentage of cells stained with PI.
The percentages of cells stained were 81.5%, 97.3% and 96.8% for the
microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani, respec-
tively (P b 0.05 for all Fusarium species). Despite the increase in
the permeability of the membrane, such treatment killed b7% of
the conidia of the three species. APDT with all the PS and fluences
increased cell membrane permeability for the three Fusarium
species (P b 0.05 for all treatment comparisons). The greatest mem-
brane permeability increase was observed after APDT with NMBN
and S137 (Figs. 7, 8, and 9). APDT with MB and TBO increased the
membrane permeability of F. solani microconidia (Fig. 9). The per-
centage of cells stained with PI in the death controls was at least
98% for all Fusarium species (P b 0.05).
3.6. Effects of APDT on Lipid Peroxidation of F. oxysporum, F. moniliforme
and F. solani Microconidia

Reactive oxygen species (ROS), such as singlet oxygen, produced
during the photochemical process of APDTmay result in oxidative dam-
age of lipids present in the microconidia. We evaluated the lipid perox-
idation (MDA product) after APDT experiments with all PS at the
fluence of 15 J cm−2. Exposures only to red light, and treatments only
with the PS in the absence of red light did not increase lipid peroxida-
tion in microconidia of any Fusarium species (P N 0.05 for all Fusarium
species) (Fig. 10). Increases in lipid peroxidation in microconidia of F.
oxysporum, F. moniliforme and F. solani were observed only after APDT
with NMBN and S137 (P b 0.05) (Fig. 10).



Fig. 6. Fusarium solani ungerminated and germinatedmicroconidia non-stained (A and I), stainedwith DAPI (B and J), stainedwith FM®4-64 (C and K) andmerged image (D and L) using
the Leica Application Suite X software. Ungerminated and germinated microconidia were also treated with MB 100 μM (E and M), NMBN 100 μM (F and N), TBO 100 μM (G and O), and
S137 100 μM (H and P). Arrows indicate the large vesicles formed in the cytoplasm of the germinated microconidia after treatment with S137 (P).
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4. Discussion

Phenothiazinium dyes are among the most commonly used PS in
APDT against fungal species and novel derivatives, such as NMBN, the
pentacyclic S137, and derivatives with basic side chains, which are
more effective than the lead compound MB, are still being identified
[30,33,37–40]. APDT with the PS MB and TBO have been used to kill
fungi of several genera including Kluyveromyces [41], Candida [33,
42], Metarhizium and Aspergillus [32]. To our knowledge, there are
no data regarding the effect of APDT with phenothiazinium PS such
as MB, TBO, NMBN and S137 on F. oxysporum, F. moniliforme and F.
solani.

As the MIC based experiments were less time-consuming and
allowed the evaluation of several treatments simultaneously, this ap-
proach is very convenient to establish the best conditions for APDT
[30,31,33] and was used in the present work. NMBN and S137 were
themost effective PS, being associatedwith the lowestMIC for all Fusar-
ium species. Only S137 presented dark toxicity to the fungal cells. The
improved performance of NMBN and S137 in comparison with other
phenothiazinium PS was also observed in vitro for the human-
pathogenic fungi Candida spp. and Trichophyton spp., and for the
plant-pathogenic fungi Colletotrichum spp. [30,31,33].

After the establishment of optimized conditions for APDT based on
the initial MIC experiments, we evaluated the effect of APDT with all
PS (MB, TBO, NMBN, and S137) on the survival of ungerminated and
germinated conidia. APDTwas very effective in killing both ungerminat-
ed and germinated microconidia of the three Fusarium species. Treat-
ment with NMBN and red light (15 J cm−2) resulted in approximately
5-log reduction in the survival of ungerminated and germinated
microconidia, which is the maximum reduction that could be deter-
mined with the experimental design. APDT with S137 also resulted in
the same reduction (5-log) to F. oxysporum and F. solani. However, for
F. moniliforme treatment APDT with S137 resulted in approximately 3-
log reduction in survival both to ungerminated and germinated
microconidia.

As opposed to some currently used fungicides that act only on met-
abolically active cells and/or exhibit only fungistatic effects, APDT with
phenothiazinium PS (MB, TBO, NMBN and S137) killed both the quies-
cent ungerminated microconidia and the metabolic active germlings
of all Fusarium spp. The use of APDT to kill microconidia of Fusarium



Fig. 7. Percentage of cells stained with PI (gray columns) and survival fraction (white squares) of F. oxysporummicroconidia after APDT with MB (A), TBO (B), NMBN (C), and S137 (D).
Error bars are standard deviation of three independent experiments.
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spp. on seeds, seedling, fruits and vegetables would reduce the inocu-
lums in the treated area. Reduction of the initial inoculum is among
the strategies used to control diseases caused by Fusarium species [5,6,
20,43].
Fig. 8. Percentage of cells stained with PI (gray columns) and survival fraction (white squares)
Error bars are standard deviation of three independent experiments.
Washing the conidia to remove unbound PS from the ungerminated
microconidia before red light exposure (15 J cm−2) reduced the effect of
APDTwith phenothiaziniumPS. However, the reductionwas smaller for
S137. This effect was previously observed in APDT with MB and TBO on
of F. moniliformemicroconidia after APDTwith MB (A), TBO (B), NMBN (C), and S137 (D).



Fig. 9. Percentage of cells stained with PI (gray columns) and survival fraction (white squares) of F. solanimicroconidia after APDT with MB (A), TBO (B), NMBN (C), and S137 (D). Error
bars are standard deviation of three independent experiments.
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Aspergillus nidulans conidia [32]. As opposed to what was observed in
ungerminated microconidia, washing the germinated microconidia
did not reduce the effect of the APDT (at fluence of 15 J cm−2) with all
PS on the three Fusarium species.

Conidial germination can be divided into three stages. The first is the
activation of the resting conidia by appropriate environmental factors
such as exogenous low-molecular nutrients (i.e. sugar and amino
acids). Activation is followed by isotropic growthwhich is the firstmor-
phological change that can be observed during germination and that in-
volves water uptake and cell wall growth. It occurs simultaneously with
the resumption of numerous metabolic activities including respiration,
and RNA and protein synthesis and results in a cell whose diameter is
two to several times that of the resting conidia [15,16,18]. The last
stage is the polarized growth which ends with the formation of a
germ tube [13]. After 4 h in culture media, microconidia of all the
three Fusarium species are in the second phase of the germination be-
cause isotropic growth is evident but no nuclear division or germ tube
emergence can be observed (see Figs. 4, 5 and 6). Microscopic studies
showed that ungerminated and germinated microconidia interact dif-
ferently with the PS. TBO and NMBN but not MB were taken up by
undergerminated microconidia and accumulated in uncharacterized
cytoplasmatic vesicles in all Fusarium species. After germination, MB,
TBO and NMBN entered and accumulated in structures present in the
cytoplasm of the germlings of all three species. Staining the cells with
FM4-64, which has affinity for membranes, indicates that the PS accu-
mulates in vacuoles present in the cytoplasm. Study using Sudan III
and FM4-64 showed that NMBN has affinity for lipid bodies and small
vesicles present in the cytoplasm of the conidia of Colletotrichum
acutatum [31]. The PS entry and accumulation occurred only in contact
with the ungerminated and germinated microconidia and were inde-
pendent of red light exposure. MB and S137 were not visible inside
the ungerminated microconidia in any Fusarium species. Although the
accumulation of S137 was not observed in any structure inside the
germlings, APDTwith S137 at 100 μMcaused the formation of large ves-
icles in the cytoplasmof the F. oxysporum and F. solani (see Figs. 4 and6).
It was previously observed that treatment with S137 caused cytoplas-
mic disorganization and formation of large vesicles in the cytoplasm of
conidia of C. acutatum [31]. The disorganization of membranous cyto-
plasmic vesicles might be the reason for the higher dark toxicity of
S137. These structures are particularly important in the early stages of
conidia germination, having a role, for example, in the osmotic regula-
tion, protein sorting and lipid storage [44–47]. The internalization of
S137 only in germlings could be responsible for the greater effectiveness
of APDT in germlings as compared to ungerminated microconidia.

Several studies have shown that the cell membrane is one of the tar-
gets of ROS generated during the photodynamic process [41,48–51]. PI
is widely used to evaluate the membrane integrity [52,53]. APDT with
all PS increased the membrane permeability of microconidia of the
three Fusarium species. Only treatmentwith S137 increased the perme-
ability in the dark, however, the viability of the microconidia of the
three species remained higher than 95%. The increase in the membrane
permeabilitywithout causing cell deathwas previously observed in Sac-
charomyces cerevisiae [54]. S137 is more lipophilic in comparison to the
other studied compounds [55–57]. This could explain the increased per-
meability of the cell membrane observed after treatment with S137 in
the dark [55–57]. Also, the greater affinity for lipids facilitates the inter-
action of S137 and NMBN with the cell membranes and increases the
oxidation of their lipids during the APDT. As expected, APDT with
NMBN and S137 increased lipid peroxidation in all Fusarium species. A
previous study showed an increase in lipid peroxidation after thephoto-
dynamic treatment of conidia of F. poae and F. culmorum using the lipo-
philic protoporphyrin IX as PS [58].

The use of APDT in the environment will require environmentally
safe PS. Phenothiazinium PS present low toxicity to mammalians. MB
has been used to treat methemoglobinemia and in oral disinfection
[59,60]. Other PS, such as hypericin, furanocumarins and thiophenes
are produced by plants of various genera and have been used in vitro
to kill plant-pathogenic fungi, such as Colletotrichum sp. and Fusarium
sp. [27,35,58], and foodborne pathogenic bacteria, such as Bacillus,
Listeria, and Salmonella [25,61]. The present study showed that in vitro



Fig. 10. Peroxidation of microconidia lipids measured by the formation of malondialdehyde (gray columns) and survival fraction (white squares) after APDT with MB, TBO, NMBN, and
S137 of: (A) Fusarium oxysporum, (B) F. moniliforme, and (C) F. solani. Error bars are standard deviation of three independent experiments.
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APDT with the four phenothiazinium PS (MB, TBO, NMBN, and S137)
were very effective in killing both ungerminated and germinated
microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme and F. solani. Thus, APDT
has a great potential to reduce the inoculum of these fungi on seeds,
seedling, fruits and vegetables.

5. Conclusion

Photodynamic treatment with phenothiazinium PS efficiently kills
both the quiescent ungerminatedmicroconidia andmetabolically active
germinated microconidia of F. oxysporum, F. moniliforme, and F. solani.
However, further studies should be conducted under realistic condi-
tions (in planta) in order to establish the safety of this approach and
the best conditions for the antimicrobial photodynamic treatment re-
quired for each pathosystem.

Supplementary data to this article can be found online at http://dx.
doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2016.09.008.
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