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RESUMO 

 

CARUSO; G.R. Efeito da inativação fotodinâmica em fungos utilizando fotossensibilizadores 

fenotiazínicos associados à nanopartículas de prata. 2020. 88f. Dissertação (Mestrado). 

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

Ribeirão Preto, 2020. 

A emergência de novas espécies de fungos patogênicos que são resistentes aos antifúngicos 

comerciais leva à necessidade de desenvolver novas estratégias para o tratamento de infecções 

fúngicas. A inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) bem como as nanopartículas de 

prata (AgNPs) são metodologias que apresentam atividade antimicrobiana e, portanto, são 

promissoras no controle de microrganismos. Assim, este estudo visa otimizar o efeito 

antifúngico dessas metodologias pela associação dos fotossensibilizadores (FS) fenotiazínicos 

azul de metileno (MB), novo azul de metileno N (NMBN) e novo azul de metileno N Zinco 

(NMBN-Zn) com as AgNPs na IFA. As nanopartículas de prata (AgNPs) foram 

biossintetizadas por Fusarium oxysporum e associadas aos FS fenotiazínicos (AgNPs–FS). 

Tanto as AgNPs quanto as associações AgNPs–FS foram caracterizadas físicoquimicamente 

usando a espectrofotometria Uv-Vis para medir a banda de plasmon de superfície, 

microscopia eletrônica de transmissão, e o método de espalhamento de luz dinâmico para 

obter diâmetro e potencial zeta. A toxicidade dos compostos e as associações AgNPs–FS na 

IFA foi avaliada no modelo invertebrado Galleria mellonella. O método de microdiluição em 

caldo foi utilizado para determinar a concentração inibitória mínima (CIM) dos FS, AgNPs e 

AgNPs–FS na IFA contra o fungo leveduriforme Candida albicans e o fungo filamentoso 

Fusarium keratoplasticum. A caracterização fisicoquímica das AgNPs mostrou banda de 

plasmon de superfície em torno de 420 nm, diâmetro hidrodinâmico de 86,72 nm e potencial 

zeta de -28,6 mV. As associações AgNPs–FS mostraram uma banda de plasmon de AgNPs 

mais larga e deslocada devido aos ligantes dos FSs na superfície. O potencial zeta das 

associações AgNP–MB, AgNP–NMBN e AgNP–NMBN-Zn diminuiu para -13,9 mV, -17 

mV e -9,25 mV, respectivamente. Os FSs, AgNPs e AgNPs–FS na IFA não apresentaram 

toxicidade às larvas de G. mellonella nas concentrações testadas. No teste de susceptibilidade 

foi observado que as associações AgNPs–FS apresentam baixas CIM na IFA contra os fungos 

em comparação com as CIM dos compostos isoladamente. Assim, as baixas concentrações 

dos compostos e ausência de toxicidade torna a associação AgNPs–FS na IFA uma 

promissora alternativa terapêutica para tratamento antifúngico. 

Palavras-chave: Inativação fotodinâmica antimicrobiana; nanopartículas de prata; 

fenotiazínicos; Candida albicans; Fusarium keratoplasticum; Fusarium oxysporum; Galleria 

mellonella. 
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ABSTRACT 

 

CARUSO; G.R. Effect of photodynamic inactivation on fungi using silver nanoparticle-

conjugated associated photosensitizers. 2020. 88f. Dissertation (Master). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

The emergence of new species of pathogenic fungi that are resistant to commercial 

antifungals leads to the need to develop new strategies for the treatment of fungal infections. 

Antimicrobial photodynamic inactivation (API) as well as silver nanoparticles (AgNPs) are 

methodologies that have antimicrobial activity and, therefore, are promising in the control of 

microorganisms. Thus, this study aims to optimize the antifungal effect of these 

methodologies by the association of phenothiazine photosensitizers (FS) methylene blue 

(MB), new methylene blue N (NMBN) and new methylene blue N Zinc (NMBN-Zn) with 

AgNPs in API. The silver nanoparticles (AgNPs) were biosynthesized by Fusarium 

oxysporum and associated with phenothiazine FS (AgNPs – FS). Both AgNPs and AgNPs – 

FS were characterized physically and chemically by using Uv-Vis spectrophotometry to 

measure the surface plasmon band, transmission electron microscopy, and dynamic light 

scattering method to obtain diameter and zeta potential. The toxicity of the compounds and 

the AgNPs – FS associations in API was evaluated in the invertebrate model Galleria 

mellonella. The broth microdilution method was used to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC) of FS, AgNPs and AgNPs – FS in API against the yeast fungus Candida 

albicans and the filamentous fungus Fusarium keratoplasticum. The physicochemical 

characterization of AgNPs showed a surface plasmon band peak at around 420 nm, 

hydrodynamic diameter of 86.72 nm and zeta potential of -28.6 mV. The AgNPs – FS 

associations showed a wider and displaced AgNP plasmon band peak due to the FS ligands on 

the surface. The zeta potential of the associations AgNP – MB, AgNP – NMBN and AgNP – 

NMBN-Zn decreased to -13.9 mV, -17 mV and -9.25 mV, respectively. The FSs, AgNPs and 

AgNPs – FS in API did not show toxicity to the G. mellonella larvae at the tested 

concentrations. In the susceptibility test was observed that the AgNPs – FS associations 

present low MICs in API against the fungi compared to the MICs of the compounds alone. 

Thus, the low concentrations of the compounds and the absence of toxicity make the AgNPs – 

FS association in API a promising therapeutic alternative for antifungal treatment. 

Keywords: Antimicrobial photodynamic inactivation; silver nanoparticles; phenothiazines; 

Candida albicans; Fusarium keratoplasticum; Fusarium oxysporum; Galleria mellonella. 
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1. Introdução 

Os fungos com potencial patogênico podem causar infecção invasiva com alto risco de 

vida, doenças graves, condições crônicas e condições respiratórias crônicas complexas. As 

doenças fúngicas estão globalmente e gradativamente ocorrendo com maior frequência. Os 

fungos agora são reconhecidos por matar mais pessoas do que a malária, enquanto na 

agricultura, os fungos fitopatogênicos ameaçam os rendimentos na produção de alimentos 

(PARKER et al., 2014; PERLIN et al., 2017).  

As infecções fúngicas, principalmente as graves, precisam de terapia antifúngica 

apropriada para obter um resultado bem sucedido. No entanto, apenas algumas classes de 

medicamentos antifúngicos estão disponíveis. A utilização indiscriminada e prolongada de 

agentes antifúngicos, prescrição inapropriada e a interrupção de tratamento antimicrobiano 

resultam no crescente aumento de microrganismos resistentes às drogas, inclusive o 

desenvolvimento de cepas multirresistentes capazes de agravar o estado dos pacientes 

(PFALLER, 2012; PARKER et al., 2014; PERLIN et al., 2017). Além disso, a frequente 

utilização de fungicidas na agricultura para o controle de fitopatógenos, e na indústria 

alimentícia como conservantes, são fatores capazes de aumentar a seleção de linhagens 

resistentes, tornando o problema mais abrangente e não restrito somente a área clínica. Ainda, 

a intensa exposição do ser humano a agentes antifúngicos pode causar toxicidade e efeitos 

colaterais, comprometendo a saúde do mesmo (AL-HATMI et al., 2016; RUSSELL, 2005). 

Portanto, o surgimento da resistência a uma única classe e mais recentemente, a resistência a 

múltiplas classes de antifúngicos dificulta o gerenciamento do paciente. Assim, o aumento da 

resistência aos antifúngicos é uma grande preocupação existente no âmbito de saúde pública. 

O surgimento e agravamento na resistência aos antifúngicos comerciais gerou a 

necessidade de estudar alternativas terapêuticas que sejam de baixo custo, eficientes e 

atóxicas para o meio ambiente e para o ser humano (RUSSELL, 2005; PERLIN et al., 2017, 

HENDRICKSON et al., 2019). Assim, a inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) é 

considerada uma alternativa interessante para o controle de agentes fúngicos patogênicos 

(HAMBLIM, 2016; DE MENEZES et al., 2014a, 2014b, 2016). 

1.1. Inativação fotodinâmica 
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A inativação fotodinâmica (IF) foi primeiramente descrita em 1900 por Oscar Raab 

utilizando um composto chamado acridina que em presença de luz se tornava tóxica para 

paramécios. Posteriormente, este mesmo pesquisador iniciou seus trabalhos visando o 

tratamento do câncer de pele e outras doenças dermatológicas (DAI et al., 2012). 

A IF depende da junção de três fatores que são capazes de gerar espécies reativas de 

oxigênio (EROs). O primeiro fator consiste em uma substância corante chamada de 

fotossensibilizador (FS), o segundo é uma fonte de luz com comprimento de onda específico 

capaz de ativar o FS e o terceiro fator é o oxigênio molecular (O2). Estes componentes, 

individualmente, apresentam pouca ou nenhuma toxicidade para o organismo envolvido no 

processo. Na presença de luz em comprimento de onda ideal, a molécula do FS é excitada a 

um estado tripleto, podendo perder a sua energia por processos de fluorescência e 

fosforescência ou por interconversão e cruzamento inter sistemas. No caso da perda de 

energia por cruzamento inter sistemas, no estado excitado do FS, ocorre a transferência da 

energia do fóton para o oxigênio molecular, levando a produção de EROs. Os fotoprocessos 

ocorrem em duas etapas: no primeiro (fotoprocesso do tipo I), ocorre a transferência de 

elétrons do estado tripleto do FS, que na presença de um substrato, forma o ânion superóxido 

capaz de ser transformado em peróxido de hidrogênio ou hidroxila, espécies consideradas 

citotóxicas. Já no fotoprocesso do tipo II, ocorre a transferência de energia do estado tripleto 

do FS para o oxigênio molecular, gerando o oxigênio singleto (
1
O2) que é capaz de oxidar 

diversas biomoléculas (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004; DOLMANS; 

FUKUMURA; JAIN, 2003; DOUGHERTY, 1993; OCHSNER, 1997). 
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Figura 1. Diagrama de Jablonski. A luz em comprimento de onda específico é capaz de 

excitar o FS o levando ao seu estado tripleto, onde pode ocorrer a transferência de elétrons 

para o oxigênio molecular e gerar as espécies reativas de oxigênio. O FS pode perder sua 

energia também por fluorescência e voltar do estado tripleto para o fundamental. 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

O oxigênio singleto apresenta uma meia vida curta de 10
-4

 a 10
-8

 segundos e baixa 

difusão (< 200 nm), implicando apenas na oxidação de biomoléculas que estão próximas a 

ele. Dessa forma, as relações entre a concentração e o tipo do FS além das concentrações do 

substrato e do oxigênio molecular são de extrema importância para a efetividade da IF 

(CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004; SMIJS et al., 2008).  

O princípio da inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) ocorre pela oxidação de 

alvos celulares não específicos (múltiplos alvos), diminuindo assim a possibilidade de 

desenvolvimento de microrganismos resistentes, quando comparada aos antimicrobianos 

convencionais que apresentam alvos celulares específicos. Ainda, outra vantagem de 

utilização dessa alternativa terapêutica é a capacidade de matar ou inativar, tanto as células 

metabolicamente ativas como leveduras e hifas, quanto às estruturas celulares quiescentes 

como conídios e microconídios (BRASCH et al., 2017; DAVIES et al., 2016). 

 

1.2. Fotossensibilizadores e fontes de luz utilizadas na inativação fotodinâmica 
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Os fotossensibilizadores (FS) são compostos químicos que preferencialmente possuem 

absorção máxima entre 600 e 800 nm, podendo ser classificados em quatro grandes grupos 

químicos: corantes fenotiazínicos, clorinas, hematoporfirinas e ftalocianinas (ABRAHAMSE; 

HAMBLIN, 2016; CALZAVARA-PINTON et al., 2012; DOUGHERTY et al., 1993) ). Estes 

compostos apresentam pouca ou nenhuma toxicidade quando não ativados por uma fonte 

luminosa e devem apresentar caraterísticas físico-químicas que permitam sua internalização 

ou ligação à célula alvo. Propriedades como carga e capacidade de solubilização, 

especificidade pela célula alvo, ativação em comprimento de onda ótimo para absorção 

celular e alta capacidade de produção de oxigênio singleto são fatores que influenciam na 

eficácia da IF (DAI et al., 2012; KOLIC et al., 2016). 

Entre os FS utilizados na IFA de fungos, podemos destacar o uso dos fenotiazínicos 

que são compostos de estrutura tricíclica e geralmente catiônicos. O azul de metileno (MB), 

azul de toluidina (TBO), novo azul de metileno (NMBN) e 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., 2014b), são FS 

fenotiazínicos capazes de gerar altas quantidades de EROs e apresentam absorção máxima 

entre 620 a 660 nm (WAINWRIGHT et al., 1996; WAINWRIGHT, 1998). A utilização de FS 

fenotiazínicos tem apresentado sucesso na inativação de fungos leveduriformes como 

Saccharomyces cerevisiae (ITO; KOBAYASHI, 1977), Candida albicans (RODRIGUES et 

al., 2013a; TEICHERT et al., 2002) e fungos filamentosos como Penicillium chrysogenum 

(GOMES et al., 2011), Colletotrichum acutatum, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium 

oxysporum, Fusarium  solani e Fusarium moliniforme (DE MENEZES et al., 2014b, 2016). 

As fontes luminosas utilizadas para a IF são lasers e arranjos de light-emitting diode 

(LED). O comprimento de onda a ser definido na aplicação da IFA depende das 

características químicas do FS. Geralmente é escolhido um comprimento de onda onde ocorre 

a absorção máxima de luz pelo composto. Para os compostos fenotiazínicos a fonte de luz 

geralmente varia entre 600 e 660 nm (DAI et al., 2012; DE MENEZES et al., 2014b). 

 

1.3. Inativação fotodinâmica de fungos 

 

Diversos grupos de pesquisa têm reportado resultados promissores em relação à 

eficiência da IFA. Fungos filamentosos do gênero Fusarium, Aspergillus, Trichophyton e 

Colletotrichum têm sido utilizados para o estudo do efeito da IFA devido à sua grande 

importância clínica e agronômica (ARBOLEDA et al., 2014; BALTAZAR et al., 2015; DE 
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MENEZES et al., 2014b; DE MENEZES et al., 2016). Também foram reportados estudos da 

IFA de fungos leveduriformes como Candida albicans e Cryptococcus spp., incluindo 

avaliação dos efeitos da IFA em biofilmes e tubo germinativo (TEICHERT et al., 2002; 

RODRIGUES et al., 2012; PRATES et al., 2013; FREIRE et al., 2017). 

Os diversos danos causados pela IFA às células têm sido avaliados de forma mais 

abrangente por microscopia, citometria de fluxo e técnicas moleculares. A determinação da 

internalização e localização do FS podem ser avaliadas por microscopia confocal, enquanto a 

microscopia eletrônica de transmissão e a de varredura podem ser utilizadas para determinar 

danos ao núcleo e à parede celular, respectivamente (SMIJS et al., 2008; SO et al., 2010). A 

citometria de fluxo é capaz de avaliar danos à membrana e ao material genético (SO et al., 

2010; ALMEIDA et al., 2012). 

O conhecimento da interação do FS com a célula fúngica é um dos fatores mais 

importantes para avaliar a eficiência da IFA. Existem FS que são capazes de penetrar na 

célula microbiana, outros que se ligam à superfície celular, mas não penetram e outros que 

não chegam a se ligar e nem penetrar na célula (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 

2004; DE MENEZES et al., 2014a, 2014b). As interações são determinadas pelas 

características físico-químicas dos FS, da célula alvo e das condições do meio. A importância 

do estudo dessas interações garante conhecimento do modo de ação da IFA e facilita na 

escolha de alternativas que possam melhorar a eficiência de entrega dos FS à célula alvo 

(FUCHS et al., 2007; GONZALES et al., 2010). A utilização de mecanismos de entrega de 

fármacos tem sido explorada no sentido de permitir maior seletividade para o tecido alvo. A 

acumulação do fármaco/corante no sítio específico de ação minimiza os possíveis efeitos 

adversos que a administração do fármaco pode causar, além de promover o máximo efeito 

fotodinâmico, otimizando ainda mais o processo (YANO et al., 2011).  

 

1.4. Nanotecnologia  

 

De acordo com o Food and Drug Administration (FDA), a nanotecnologia é a ciência 

que estuda o processo para produção, caracterização e aplicação de materiais em uma escala 

de 1 a 100 nm. Partículas acima da escala são consideradas nanopartículas se suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas forem modificadas devido à redução do seu 

tamanho (FDA, 2017). 

A redução do tamanho de materiais promove a geração de diversas características e 

novas propriedades como, por exemplo, maior reatividade, resistência, aumento da área de 
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superfície e interações específicas com os sistemas biológicos. Atualmente, pesquisas sobre 

nanociência conferiram à mesma um papel dinâmico nas áreas de ciências, biologia 

molecular, medicina e biotecnologia. A partir da descoberta de novas tecnologias o 

entendimento sobre processos biológicos, desenvolvimento de drogas, sistemas de entrega e 

aplicação ambiental, tornou os nanobiossistemas um grande alvo de pesquisa, que tem 

crescido cada vez mais com o passar dos anos (BHUSHAN, 2017). Dentre as diversas 

aplicações médicas dos nanomateriais, podemos citar: (i) a entrega da droga, onde os 

nanomateriais podem ser utilizados como veículos carreadores de drogas, as quais serão 

levadas até sítios específicos ou células alvo e liberadas rapidamente. Estas nanopartículas 

podem ser programadas para liberar drogas de acordo com as variações do meio como pH, 

temperatura e potencial redox (BOZZUTO; MOLINARI, 2015); (ii) o diagnóstico in vitro e in 

vivo, em que as nanopartículas metálicas e de carbono possuem propriedades que possibilitam 

o seu uso no desenvolvimento de sensores. Nanomateriais de carbono são amplamente 

utilizados em biossensores devido a sua alta capacidade de condução (BOLLELLA et al., 

2017), enquanto nanopartículas metálicas apresentam o fenômeno denominado Ressonância 

de Plasmon de Superfície Localizado (RPSL), que consiste na oscilação coletiva dos elétrons 

livres da nanopartícula metálica, criando uma densidade de carga (banda de plasmon) em sua 

superfície. Sendo assim, a medida que qualquer molécula se ligar a uma nanopartícula a 

frequência de vibração dos elétrons sofre variações (HUANG et al., 2018). Ainda, 

nanopartículas de ouro possuem capacidade de emitir luz quando excitadas em determinados 

comprimentos de onda, sendo utilizadas para buscar, atingir e mapear a presença de tumores 

(WANG et al., 2018a); (iii) a técnica de imagem in vivo em que as nanopartículas podem ser 

utilizadas como agente de contraste para técnicas de imagem como raios-X e ressonância 

magnética. Elas agem proporcionando uma biodistribuição favorável além de garantir uma 

boa qualidade do agente de contraste (BAO; SHERWOOD; SUN, 2018); (iv) os biomateriais, 

pois a agregação de materiais nanoparticulados pode garantir e melhorar propriedades 

mecânicas de um material ou permitir que ele se torne biocompatível no caso de implantes 

medicinais (WANG et al., 2018b); e (v) as drogas e a terapia os quais dependendo da 

nanopartícula, algumas possuem efeito terapêutico devido às suas propriedades únicas que se 

diferem do restante de moléculas consideradas fármacos. Por exemplo, nanopartículas de 

prata (AgNPs) apresentam um grande potencial bactericida e podem ser utilizadas no 

desenvolvimento de novos antimicrobianos contra bactérias e fungos multirresistente 

(SAFARPOOR et al., 2018). Sendo assim, podemos definir nanomedicina como a ciência 

capaz de explorar materiais com propriedades únicas na escala nanométrica para fins 
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diagnósticos, avaliação e controle de processos biológicos, tratamento e prevenção de doenças 

(BOZZUTO; MOLINARI, 2015). 

Dentre as nanopartículas mais utilizadas na área biomédica, podemos destacar as 

AgNPs que possuem potencial bactericida devido ao aumento da área de superfície que a 

escala nano oferece. Com o passar dos anos, a descoberta de novos antimicrobianos ou a 

potencialização dos existentes, tornou-se uma área promissora de pesquisa, pois houve um 

crescimento significativo no número de cepas multirresistentes (SAFARPOOR et al., 2018; 

SILVÁN JIMÉNEZ et al., 2018). 

 

1.5. Síntese de nanopartículas de prata 

 

Existem duas formas gerais de síntese de nanopartículas metálicas: o processo bottom-

up, no qual os materiais são construídos a partir de componentes moleculares e o processo 

top-down, no qual nanopartículas são feitas a partir de partes maiores da matéria-prima 

(GREGORCZYK; KNEZ, 2016). Entre estes, os métodos físicos, químicos e biológicos são 

utilizados para a síntese de nanopartículas de prata (AgNPs), porém os dois primeiros 

métodos demandam grande quantidade de energia, apresentam um elevado custo, além de 

utilizar agentes tóxicos que podem afetar o meio ambiente e o ser humano. Por exemplo, em 

um processo eletroquímico baseado na dissolução de um ânodo metálico em um solvente para 

a síntese de AgNP de 2 a 7 nm são utilizados compostos químicos como ácido sulfúrico, 

brometo de tetrabutilamonio e óxido de alumínio (JUNG et al., 2006; KUZMIN et al., 2010; 

L. RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ; M. C. BLANCO; LÓPEZ-QUINTELA, 2000). Em processos 

químicos, alguns agentes ficam adsorvidos na parede das nanopartículas, levando a efeitos 

adversos em relação à aplicação biomédica. Por sua vez, a síntese utilizando organismos vivos 

pode permitir uma maior biocompatibilidade para o desenvolvimento de produtos com 

aplicações farmacêuticas (PRATHNA et al., 2010). 

O método biológico utiliza sistemas vivos capazes de produzir nanopartículas 

metálicas de uma forma limpa, não tóxica e sustentável (MOHANPURIA; RANA; YADAV, 

2008). Bactérias, algas, leveduras e fungos apresentam grande potencial redutor de íons 

metálicos, dessa forma eles são capazes de aglomerar átomos e sintetizar nanopartículas de 

uma forma sustentável definida pelo termo eco-friendly, ou seja, que não causa danos ao meio 

ambiente. A biossíntese de nanopartículas pode ser feita a partir de extratos de plantas como 

Opuntia ficus-indica (GADE et al., 2010), bactérias (DAS et al., 2014; ELBESHEHY; 

ELAZZAZY; AGGELIS, 2015), algas (PATEL et al., 2015) e fungos (GADE et al., 2014; 
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XUE et al., 2016). Entre os organismos utilizados, podemos destacar os fungos, os quais 

possuem características singulares frente a outros organismos. Eles podem ser cultivados em 

meios simples, sem adição de agentes complexos. Na maioria dos casos, a síntese de 

nanopartículas ocorre de forma extracelular, o que garante uma facilidade no processo de 

separação. Os fungos do gênero Fusarium (DURÁN et al., 2005; HUSSEINY; SALAH; 

ANTER, 2015) e Penicillium (DU et al., 2015) apresentam um grande potencial para agir 

como ―nanofábricas‖ conforme descrito previamente. 

 

1.6. Nanopartículas e a inativação fotodinâmica antimicrobiana 

 

 A inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) é uma alternativa terapêutica altamente 

promissora para o tratamento de infecções fúngicas, bacterianas e parasitárias (CARMELLO 

et al., 2015). Um dos grandes desafios é endereçar corretamente o FS, aumentar a eficácia da 

IFA utilizando a menor concentração de FS, o menor tempo e um tipo de luz que se encaixa 

na janela terapêutica (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004, 2005). 

 A nanotecnologia vem contribuindo para esse campo de pesquisa pelo desenvolvimento 

de nanocarreadores como lipossomos, nanopartículas poliméricas, nanoemulsões e outros 

sistemas (ALLEN; CULLIS, 2013; CHENG et al., 2013). As nanopartículas metálicas (AgM) 

também tem se mostrado eficientes quando associadas a fotossensibilizadores, sendo para 

endereçá-los corretamente (KAUTZKA et al., 2017) e/ou para que juntos possam produzir 

efeitos que melhoram a eficiência da IFA (KAUTZKA et al., 2017; LIN et al., 2013; 

SHERWANI et al., 2015). Diversos trabalhos têm focado no potencial das AgM para uso na 

IFA. Nanopartículas de ouro associadas com ftalocianina, por exemplo, aumentaram 

consideravelmente a produção de oxigênio singleto in vitro (DUNCAN C. HONE et al., 

2002). Ainda, nanopartículas de ouro associadas com fenotiazínicos foram capazes de 

aumentar o efeito da inativação fotodinâmica no tratamento de infecções por C. albicans em 

camundongos (SHERWANI et al., 2015). 

 As nanopartículas de prata (AgNPs) também são promissoras para o uso em inativação 

fotodinâmica, pois além de sua ação natural antimicrobiana, quando complexadas/associadas 

com FS atingem a capacidade de reduzir a formação de biofilme por Streptococcus mutans 

(MISBA; KULSHRESTHA; KHAN, 2016). As infecções parasitárias também foram 

estudadas quanto à ação de AgNPs associadas com FS e demonstraram bons resultados 

quanto à inativação do patógeno (NADHMAN et al., 2014). Dessa forma podemos observar 
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que há a necessidade de explorar as AgM para o uso na IFA, principalmente no tratamento de 

infecções fúngicas. 

 

1.7. Sistema biológico 

 

 Candida é um gênero de fungo leveduriforme do filo Ascomicota e composto de diversas 

espécies que fazem parte da microbiota normal humana, colonizando especialmente áreas de 

mucosa como cavidade oral e trato vaginal. Em algumas espécies a forma morfológica pode 

ser alterada em determinados estágios do desenvolvimento, onde ocorre a formação de 

pseudo-hifas e hifas. Essas características morfológicas apresentam uma grande influência na 

virulência e importância no diagnóstico de Candida (HAYNES, 2001; KIM; SUDBERY, 

2011). No âmbito clínico a espécie de maior importância é a C. albicans, responsável por um 

dos maiores índices de infecções fúngicas em indivíduos imunocomprometidos. Cerca de 

90% pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentam candidíase 

(DE REPENTIGNY; LEWANDOWSKI; JOLICOEUR, 2004; HAYNES, 2001; LEIGH; 

SHETTY; FIDEL, 2004). Existem também casos de candidíase em indivíduos que não são 

imunossuprimidos, como no caso de mulheres saudáveis, mas com desequilíbrio corporal da 

microbiota por fatores como alimentação, higiene, estresse, baixa na resposta do sistema 

imune, entre outros. Nesta situação, C. albicans que compõe a microbiota normal do trato 

vaginal pode se tornar patogênica e causar a doença infecciosa. Cerca de mais de 60% das 

mulheres já desenvolveram ou irão desenvolver candidíase (SOBEL, 2016). A terapia 

antifúngica utilizada para casos de infecções mucocutâneas é a administração tópica de 

antifúngicos da classe dos azóis ou polienos, com a administração complementar de 

fluconazol ou itraconazol por via oral. No caso de infecções graves o tratamento é mais 

prolongado, podendo durar semanas a meses, sendo a anfotericina B intravenosa utilizada em 

ambiente hospitalar (ARENDRUP, 2014; FOTHERGILL et al., 2014). 

Fusarium é um gênero de fungos filamentosos do filo Ascomicota que podem ser 

encontrados em diferentes ambientes como solo, plantas e água. São fungos saprófitos no 

meio ambiente, podendo também ser fitopatogênicos. Além disso, estes fungos vêm 

apresentando um crescente aumento nas infecções fúngicas relacionadas a pacientes 

imunossuprimidos (e.g. idosos, SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

transplantados de órgãos sólidos e medula óssea), doenças oncológicas, hematológicas e 

autoimunes (Muhammed et al., 2013). A reprodução destes fungos pode ocorrer de forma 

assexuada, sendo através de esporos assexuais (conídios) do tipo microconídios, 
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macroconídios e clamidósporos. Independente do tipo de estrutura, todas são responsáveis 

pela disseminação e manutenção da espécie no meio ambiente. As estruturas reprodutivas 

estão relacionadas também com o processo de infecção no organismo hospedeiro (NELSON; 

DIGNANI; ANAISSIE, 1994; NUCCI et al., 2004). Entre as espécies de Fusarium capazes 

de infectar seres humanos, são destacados F. solani, F. oxysporum e F. moniliforme, as quais 

apresentam uma resistência a diversos antifúngicos. Nos casos de fusariose, o tratamento 

inicial consiste em altas doses do antifúngico poliênico anfotericina B, ou utilização de 

anfotericina B em associação com voriconazol, um antifúngico azólico de terceira geração 

(GODOY et al., 2004; NUNES et al., 2011; INANO et al., 2013). Os casos mais comuns e 

frequentes de fusariose são queratites e onicomicoses. Porém, tem-se observado um aumento 

de infecções subcutâneas e disseminadas, especialmente em seres humanos com o sistema 

imunológico comprometido (GODOY et al., 2004; REKHA; KINDO; RAVI, 2008). 

Indivíduos que são submetidos a intensos tratamentos com fármacos quimioterápicos, 

corticóides ou que apresentam doenças causadoras de imunossupressão, são os mais 

susceptíveis a infecções causadas por fungos. Adicionalmente, longos períodos de tratamento 

antifúngico são necessários para que não ocorra a evolução da doença e agravamento do 

quadro clínico do paciente (ALASTRUEY-IZQUIERDO et al., 2008; GUPTA; COOPER, 

2008; HO et al., 2016). Como consequência da intensa utilização de drogas antifúngicas bem 

como a interrupção do tratamento ou uso indiscriminado torna inevitável a seleção de 

linhagens resistentes (DAI et al., 2012; PFALLER, 2012). 

2. Justificativa 

 

O constante aparecimento de espécies fúngicas resistentes aos antifúngicos comerciais 

é uma das grandes preocupações no âmbito da saúde pública. O acometimento de indivíduos 

imunocomprometidos por micoses oportunistas tem aumentado de forma significativa 

provocando o agravamento dos casos desses pacientes. Diante disso, se faz necessário o 

estudo de novos fármacos e alternativas terapêuticas para o controle desses microrganismos. 

A inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) apresenta um grande potencial no tratamento 

de infecções por fungos patogênicos. Esta pode eliminar uma infecção de forma eficiente e 

adicionalmente apresenta baixo custo, baixa toxicidade e reduzido tempo de exposição ao 

fármaco. Os FS fenotiazínicos são compostos utilizados na IFA e a exploração do seu 

potencial trará avanços nessa área. Sendo assim, estima-se que a associação dessa classe de 
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FS com nanopartículas de prata biossintetizadas na IFA possam aperfeiçoar e aumentar o 

efeito antifúngico. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo geral 

 

Estudar a atividade antifúngica da associação das nanopartículas de prata com os 

fotossensibilizadores fenotiazínicos (AgNPs–FS) na terapia fotodinâmica antimicrobiana 

contra Candida albicans e Fusarium keratoplasticum. 

3.2. Objetivos específicos 

 

(1) Biossintetizar AgNPs utilizando o fungo Fusarium oxysporum e caracterizá-las 

fisicoquimicamente.  

(2) Avaliar a atividade antifúngica das nanopartículas de prata, fotossensibilizadores e 

associações AgNPs–FS contra leveduras de Candida albicans e microconídios de Fusarium 

keratoplasticum. 

 (3) Avaliar a toxicidade das AgNPs e associações AgNPs–FS no modelo invertebrado 

Galleria mellonella. 
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4. Materiais e Métodos  

4.1. Fotossensibilizadores fenotiazínicos e sistema de iluminação 

 

Os fotossensibilizadores (FS) utilizados foram os fenotiazínicos comerciais azul de 

metileno (methylene blue, MB) (C16H18ClN3S), novo azul de metileno N (new methylene blue 

N, NMBN) (C18H22ClN3S) e novo azul de metileno N fórmula com zinco (new methylene blue 

N zinc chloride double salt, NMBN-Zn) (C18H22ClN3S · 0,5 ZnCl2). Todos os corantes foram 

obtidos da empresa Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA. As fórmulas estruturais das moléculas e 

respectivos espectros de absorção estão são mostrados na Figura 2A e 2B. As soluções 

estoque de MB, NMBN e NMBN-Zn foram preparadas em solução salina tamponada com 

tampão fosfato (phosphate buffered saline, PBS) pH 7,0 e em água destilada autoclavada, em 

concentrações de 82 µg/mL para MB, 70 µg/mL para NMBN, 90 µg/mL para NMBN-Zn. As 

soluções foram aliquotadas e mantidas no escuro a -18°C por até 180 dias. 

O sistema de iluminação (luz vermelha) utilizado neste trabalho consiste de um arranjo 

de 96 light emitting diode (LEDs) vermelhos (eLED, CA, EUA), cuja emissão está entre 600 

e 650 nm (pico de 635 nm) e irradiância de 15,23 mW cm
-2

. As fluências utilizadas foram 5, 

10 e 15 J cm
-2

 correspondente aos tempos de exposição de 5,47 min, 11,64 min, e 16,41 min. 

O espectro de emissão dos LEDs e a determinação da irradiância  foram determinados com o 

auxílio de um espectroradiômetro modelo USB 4000 (Ocean Optics Inc. FL, EUA), 

previamente descrito (DE MENEZES et al., 2014b). 
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Figura 2. A) Estrutura química dos FS fenotiazínicos utilizados no trabalho. B) Espectros de 

absorção dos FS fenotiazínicos no UV-Vis. 

 

A. 

                                        

                                        

Fonte: https://www.sigmaaldrich.com/ 

B. 

 

Fonte: autoria própria. 
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4.2. Nanopartículas de prata 

4.2.1. Biossíntese de nanopartículas de prata 

 

A biossíntese das nanopartículas de prata (AgNPs) foi realizada pelo fungo Fusarium 

oxysporum INCQS 40144 (ATCC® 48112™) obtido da American Type Culture Collection 

(ATCC) (Manassas, VA, EUA). Para a síntese AgNPs, 100 µL de uma suspensão de 1x10
7
 

microconídios/mL de F. oxysporum oriundos de um cultivo em meio de cultura ágar 

Sabouraud dextrose (Neogen, MI, EUA) e incubação a 28˚C por 4 dias, foram inoculados na 

superfície de ágar Sabouraud dextrose (Neogen, MI, EUA) e incubado a 28°C por 5 dias. A 

partir desta cultura, a biomassa contendo micélio foi coletada utilizando um scraper e 

adicionada em água autoclavada na proporção de 10 g de biomassa para 100 mL de água 

autoclavada e incubada a 25°C, 150 rpm (Infors HT Ecotron, Suíça) por 72 horas. Este 

procedimento tem o objetivo de induzir a produção de enzimas extracelulares capazes de 

reduzir os íons de prata (DURÁN et al., 2005). Posteriormente, a biomassa foi removida por 

filtragem a vácuo (funil de Büchner) e o sobrenadante foi centrifugado a 4.000 x g para a 

completa remoção/precipitação da biomassa e impurezas. Em seguida, 2 mg de Nitrato de 

Prata (AgNO3 - Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA) foi adicionado em cada 10 mL do 

sobrenadante centrifugado. Este foi incubado em frasco âmbar de 100 mL sob proteção da luz 

(escuro) e em temperatura ambiente (26°C ± 2ºC). A produção das nanopartículas foi 

acompanhada diariamente até completar 55 dias de incubação, pela análise visual (mudança 

de cor da solução) e através do aumento da banda plasmon no espectrofotômetro. 
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Figura 3. Síntese de AgNPs por F. oxysporum. A) F. oxysporum cultivado em meio ágar 

Sabouraud dextrose. B) Biomassa coletada e adicionada em água por 72 h. C) Filtração para 

retirada da biomassa e obtenção do filtrado. D) Adição de nitrato de prata ao filtrado. E) 

Formação de nanopartículas estabilizadas. 

 

Fonte: autoria própria. 

4.2.2.  Caracterização das nanopartículas de prata  

 

4.2.2.1. Espectro de absorção no UV-Vis das nanopartículas de prata  

 

A formação da banda plasmon de superfície foi determinada no espectrofotômetro 

NanoPhotometer P-Class (IMPLEN GmbH, Munich, Alemanha) (AHMAD et al., 2003a). 

Para isso, a suspensão de AgNPs não diluída foi adicionada em cubeta de quartzo, com 

caminho ótico de 1 cm e foi realizado a varredura na faixa de comprimento de onda de 200 a 

800 nm. A leitura do equipamento foi zerada com água destilada autoclavada que corresponde 

ao solvente das AgNPs sintetizadas.
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4.2.2.2. Diâmetro médio hidrodinâmico, potencial zeta e índice de polidispersão das 

nanopartícula de prata 

 

O diâmetro médio hidrodinâmico (z-average), potencial zeta e índice de polidispersão 

das AgNPs foram obtidos utilizando a técnica de espalhamento de luz dinâmico (Dinamic 

Light Scattering – DLS) no aparelho NanoSize ZS (Malvern) do laboratório da Profª Renata 

Fonseca Vianna Lopez. Para isso, a suspensão de AgNPs foi diluída 20x com água destilada e 

pipetada em uma cubeta de poliestireno para análise do diâmetro hidrodinâmico. Para medir o 

potencial zeta a proporção da diluição foi a mesma, porém a amostra foi diluída em KCl 1 

mM e adicionada à cubeta de potencial zeta (DTS 1070, Malvern). 

4.2.2.3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A técnica foi feita para analisar o tamanho das nanopartículas, utilizando o 

microscópio eletrônico de transmissão modelo JEM2100 LaB6 200 kV da JEOL (Boston, 

MA). Esse método foi conduzido na Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo (USP) na cidade de São Carlos, estado de São 

Paulo.  

O microscópio eletrônico de transmissão é amplamente utilizado para caracterização 

de nanomateriais devido à sua resolução nanométrica, permitindo a análise morfológica de 

materiais e seus arranjos atômicos. Elétrons de alta energia são gerados em um canhão 

eletrônico e em forma de feixe atingem as lentes condensadoras (C1, C2 e C3), que irão 

transmitir esse feixe até a amostra, assim uma lente objetiva recombina os feixes difratados 

para formar uma imagem e por fim um conjunto de lentes intermediárias irá projetar a 

imagem em um detector ou tela (Figura 4) (LEITE, 2003) 

A amostra foi preparada de forma a colocar uma gota da dispersão de AgNPs em uma grid de 

cobre com 3 mm de diâmetro contendo filme de carbono amorfo (3-5 nm de espessura). Após 

a evaporação total do solvente da amostra, a grid de cobre é colocada no microscópio e a 

imagem é formada pela diferença de contraste dos feixes com o filme de carbono (LEITE, 

2003; SONAI 2008; BETCHTOLD, 2011). Para a confecção do histograma foi utilizado o 

programa Image J (ImageJ 1.43a, versão 64-bits - National Institutes of Health,
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Bethesda, USA) para medir o diâmetro das AgNPs e o software Microsoft Excel (Microsoft, 

WA, EUA) para análise dos dados. 

Figura 4. Exemplificação do funcionamento do microscópio eletrônico de transmissão 

 

Fonte: LEITE, 2003 p. 16 

4.2.2.4. Quantificação de prata total  

 

A concentração de prata foi determinada por meio de um espectrômetro de massas 

com plasma indutivamente acoplado (NexIon 2000, Perkinelmer, EUA), operando com 

argônio de alta pureza (99,999%, Maxiair, Brasil). Cada amostra de suspensão de AgNPs foi 

diluída em tubo Falcon® de polipropileno 15 mL (Becton Dickison), para um volume final de 

10 mL (diluição de 10.000 x) com uma solução contendo HNO3 2%. Os padrões de calibração 

analíticos foram preparados numa concentração variando entre 0 e 20 µg/L, no mesmo 

diluente (HNO3 2%). 

Após a preparação das amostras, a mesmas foram injetadas diretamente no 

equipamento, lidas em triplicata, e os resultados expressos em mg L
-1

. Estas análises foram 

realizadas no Laboratório de Toxicologia e Essencialidade de Metais da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, sob coordenação do 

Prof. Fernando Barbosa Júnior. 
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4.3. Avaliação da atividade antifúngica pelo método de microdiluição em caldo 

4.3.1. Linhagens utilizadas e condições de cultivo 

 

Os experimentos foram realizados com as linhagens de Fusarium keratoplasticum 

INCQS 40099 (ATCC®36031™) e Candida albicans (ATCC®64548™), obtidos da 

American Type Culture Collection (ATCC) (Manassas, VA, EUA). Para a produção de 

microconídios, o fungo filamentoso F. keratoplasticum foi inoculado em meio de cultura 

ágar-batata dextrose (Neogen, MI, EUA) e incubada a 28°C por 5 dias no escuro. Após o 

crescimento, os microconídios de F. keratoplasticum foram coletados e ressuspensos em PBS 

autoclavado. A suspensão de material fúngico foi filtrada em membrana de policarbonato com 

poros de 8 μm (Nucleopore, NJ, EUA) para a remoção de fragmentos de micélio e obtenção 

filtrado puro de microconídios. Para a produção de leveduras de C. albicans, foi feita uma 

inoculação em ágar Sabouraud dextrose (ASD - Neogen, MI, EUA) e incubação a 35°C por 

24 h. Posteriormente, foram coletadas 3 colônias isoladas do cultivo em ASD que foram 

inoculadas em meio de cultura Sabouraud Dextrose líquido (Neogen, MI, EUA) e incubado a 

35°C e 180 rpm (Infors HT Ecotron, Suíça) por 24 h no escuro. O meio de cultura líquido 

contendo as leveduras de C. albicans foi centrifugado e as leveduras foram ressuspendidas em 

PBS autoclavado. A concentração da suspensão de microconídios e leveduras foi determinada 

por contagens em hematímetro, e diluídas com PBS autoclavado para as concentrações 

desejadas. 

4.3.2. Determinação da concentração inibitória mínima dos FS, AgNPs e AgNPs–FS 

contra C. albicans e F. keratoplasticum na presença e ausência de luz vermelha 

 

A atividade antifúngica dos FS, AgNPs e AgNPs–FS contra leveduras de C. albicans e 

microconídios F. keratoplasticum foi determinada pela concentração inibitória mínima (CIM) 

que é menor concentração capaz de inibir o crescimento do fungo. O experimento realizado 

seguiu as orientações do método de microdiluição em caldo protocolos M38A2 e M27A3 do 

Clinical and Laboratory Standart Institute (CLSI, 2008), com modificações. Em uma 

microplaca de 96 poços (TPP, Suiça) foram pipetados 50 µL da suspensão de microconídios 

ou leveduras e 50 µL dos FS ou AgNPs ou AgNPs–FS. A concentração final de 

microconídios foi de 1x10
5
 células/mL e de leveduras 5x10

3
 células/mL. O gradiente de 
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concentração de MB foi de 0,02 a 12,79 µg/mL, NMBN de 0,05 a 13,91 µg/mL e NMBN-Zn 

de 0,06 a 13,91 µg/mL para F. keratoplasticum e C. albicans. Os gradientes de AgNPs foram 

de 0,01 a 4 µg/mL para C. albicans, e de 0,02 a 6,5 µg/mL para F. keratoplasticum. Para a 

preparação das associações AgNPs–FS foram utilizados os mesmos gradientes de 

concentração dos FS e das AgNPs para cada um dos fungos. 

As microplacas foram mantidas no escuro por 30 minutos (pré-incubação) e a seguir 

foram expostas à luz vermelha nas fluências de 5, 10 e 15 J cm
-2

. Após, 100 µL de meio de 

cultura RPMI 1640 (Sigma Aldrich, EUA) duas vezes concentrado tamponado com MOPS 

0,165 M (Sigma Aldrich, EUA), foi pipetado em cada poço da placa de 96 poços. As placas 

foram incubadas a 28°C para F. keratoplasticum e 35°C para C. albicans no escuro e o 

desenvolvimento do fungo foi avaliado após 24 horas de incubação. Como controle negativo 

foram feitos poços com PBS e meio de cultura RPMI 1640 (Sigma Aldrich, EUA), e poços 

com meio de cultura RPMI 1640 (Sigma Aldrich, EUA) acrescidos de FS, AgNPs e AgNPs–

FS. Como controle positivo foram feitos poços com RPMI 1640 (Sigma Aldrich, EUA) 

acrescidos das células (leveduras ou microconídios). Paralelamente foi feita uma placa réplica 

do experimento sem a exposição à luz vermelha. Os experimentos foram conduzidos em duas 

réplicas biológicas e em triplicata. 

4.4. Associação das nanopartículas de prata com os fotossensibilizadores fenotiazínicos 

 

As soluções dos FSs e da AgNP foram preparadas em água destilada autoclavada nas 

concentrações 82 µg/mL para MB, 70 µg/mL para NMBN, 90 µg/mL para NMBN-Zn e 100 

µg/mL de AgNPs. As concentrações para a associação AgNP-FS foram baseadas nas CIMs 

obtidas de cada composto para C. albicans e F. keratoplasticum. Assim, as menores 

concentrações de FS e AgNPs capazes de inibir o crescimento dos fungos foram misturadas 

para formar a associação AgNPs–FS.  

4.5. Caracterização das associação AgNPs–FS  

4.5.1. Espectro de absorção no UV-vis das nanopartículas de prata 

 

A formação da banda plasmon de superfície das associações AgNPs–FS foi 

determinada no espectrofotômetro NanoPhotometer P-Class (IMPLEN GmbH, Munich, 
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Alemanha) (XUE et al., 2016). Para isso, a suspensão das associações AgNPs–FS foram 

diluídas em proporção de 1:1 em água destilada, adicionadas em cubeta de quartzo, com 

caminho ótico de 1 cm e foi realizada a análise de varredura de 300 a 800 nm no 

espectrofotômetro NanoPhotometer P-Class (IMPLEN GmbH, Munich, Alemanha). Nesta, 

foi avaliado do comportamento da banda plasmon das AgNPs após a associação com o FS em 

solução. Ainda foi verificado se houveram alterações no espectro de absorção dos FS. A 

leitura do equipamento foi zerada com água destilada autoclavada que corresponde ao 

solvente das AgNPs sintetizadas. 

4.5.2. Diâmetro médio hidrodinâmico, potencial zeta e índice de polidispersão da 

associação AgNPs–FS 

 

O diâmetro médio hidrodinâmico (z-average), potencial zeta e índice de polidispersão 

das associações AgNPs–MB, AgNPs–NMBN e AgNPs–NMBN-Zn foram obtidos utilizando 

a técnica de espalhamento de luz dinâmico (Dinamic Light Scattering – DLS) no aparelho 

NanoSize ZS (Malvern) do laboratório da Profª Drª Renata Fonseca Vianna Lopez. Para isso, 

as soluções foram diluídas 20x com água destilada em uma cubeta de poliestireno para análise 

do diâmetro hidrodinâmico. Para medir o potencial zeta a proporção da diluição foi a mesma, 

porém a amostra foi diluída em KCl 1 mM e adicionada à cubeta de potencial zeta (DTS 

1070, Malvern).  

6.  Determinação da fração de sobreviventes de C. albicans e F. keratoplasticum na IFA 

utilizando as associações AgNPs–FS  

 

A sobrevivência de C. albicans e F. keratoplasticum foi avaliada após a IFA com os 

seguintes compostos: AgNO3, AgNPs, MB, NMBN, NMBN-Zn, AgNPs–MB, AgNPs–

NMBN e AgNPs–NMBN-Zn. Para avaliar a sobrevivência das células (leveduras ou 

microconídios) à IFA, 300 μL dos compostos foram misturados com 300 μL da suspensão de 

células em microtubos de 1,5 mL (polipropileno; Axygen Scientific, CA, EUA). Para C. 

albicans, a concentração final da suspensão de leveduras foi de 1x10
7
 células/mL 

(RODRIGUES et al., 2013b) e dos compostos estão descritos na Tabela 1. Para F. 

keratoplasticum, a concentração final de microconídios foi de 2x10
6
 células/mL (DE 

MENEZES et al., 2016) e dos compostos estão descritos na Tabela 2. 
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Tabela 1. Concentrações finais utilizadas para avaliação de sobreviventes de C. albicans. 

 

COMPOSTO µg/mL 

AgNO3 0,39 

AgNPs 1,56 

MB 1,59 

NMBN 0,43 

NMBN-Zn 0,52 

AgNPs–MB 0,39 e 1,59 

AgNPs–NMBN 0,04 e 0,21 

AgNPs–NMBN-Zn 0,04 e 0,13 

 

 

Tabela 2. Concentrações finais utilizadas para avaliação de sobreviventes de F. 

keratoplasticum. 

COMPOSTO µg/mL 

AgNO3 0,78 

AgNPs 6,25 

MB 1,59 

NMBN 0,21 

NMBN-Zn 0,26 

AgNPs–MB 0,78 e 0,79 

AgNPs–NMBN 0,39 e 0,10 

AgNPs–NMBN-Zn 0,39 e 0,26 

 

Os microtubos foram mantidos no escuro durante 30 min a 28°C (pré-incubação). 

Após, 600 μL de cada mistura foi transferido para poço de placas de 24 poços (TPP, Suíça) e 

exposto às fluências de 0 (controle no escuro) e 15 J cm
-2

. Em seguida, as misturas foram
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 diluídas com PBS, pH 7,0 nas concentrações 10
-1

 a 10
-3

. O volume de 50 μL de cada diluição 

foi espalhado na superfície de 5 mL de PDA, suplementado com 1 g/L de ácido deoxicólico 

(sal sódico) (Fluka, Itália), em placas de Petri (60 × 15 mm). As placas foram incubadas no 

escuro a 37ºC, e a contagem das colônias foi iniciada após 24 h. Os controles do experimento 

foram: células expostas apenas à luz vermelha sem a presença dos tratamentos e células com 

todos os tratamentos sem exposição à luz (escuro). Foram realizadas duas réplicas biológicas 

e para cada tratamento (mistura) foram feitas três placas réplica. 

 

7. Avaliação de toxicidade utilizando o modelo invertebrado Galleria mellonella  

 

A toxicidade dos compostos AgNO3, AgNPs, MB, NMBN, NMBN-Zn e complexos 

AgNPs–MB, AgNPs–NMBN e AgNPs–NMBN-Zn foi avaliada utilizando larvas do modelo 

experimental de toxicidade G. mellonella (IGNASIAK; MAXWELL, 2017).  

Para cada tratamento, foram separadas 5 larvas de G. mellonella (200 a 250 mg) no 

sexto instar de desenvolvimento em placas de petri (90x15 mm). As doses utilizadas para 

AgNO3 e AgNPs foram de 0,31, 0,62, 1,25, 2,5 e 5 mg/kg. Para MB as doses foram de 1,3; 

2,6; 5,2; 10,41 e 20,83 mg/kg, para NMBN foram de 1,64; 3,28; 6,57; 13,15 e 26,31 mg/kg, e 

para NMBN-Zn foram de 1,04; 2,08; 4,16; 8,3 e 16,6 mg/kg.  

As doses testadas para a associação AgNPs–MB foram 0,31 e 1,3 mg/kg; 0,62 e 2,6 

mg/kg;1,25 e 5,20; 2,5 e 10,4; e  5 e 20,83 mg/kg, respectivamente. Para a associação 

AgNPs–NMBN as doses foram: 0,31 e 1,64 mg/kg; 0,62 e 3,28 mg/kg; 1,25 e 6,57 mg/kg; 2,5 

e 13,15 mg/kg; e 5 e 26,31 mg/kg. Para AgNPs-NMBN-Zn as doses foram: 0,31 e 1,04 

mg/kg; 0,62 e 2,08 mg/kg; 1,25 e 4,16 mg/kg; 2,5 e 8,3 mg/kg; e 5 e 16,6 mg/kg. 

As soluções foram injetadas em larvas de G. mellonella utilizando uma microseringa 

de Hamilton modelo 7000.5KH de 10 μL. Foram inoculados 5 μL das soluções de cada 

tratamento na pró-pata direita em um grupo de 5 larvas. Após a inoculação as larvas foram 

mantidas no escuro por 30 minutos a 28ºC e depois expostas a fluências de 0 (controle de 

escuro) e 15 J/cm
2
. Os controles do experimento foram larvas inoculadas com água destilada 

expostas e não à luz e larvas que não foram inoculadas expostas e não à luz. Após a IFA, as 

larvas foram incubadas a 37°C, privadas de alimentação e iluminação direta. Foram feitas 

avaliações da sobrevivência das larvas a cada 24 h, durante 5 dias e também foram retiradas 
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as pré-pupas para retardar a metamorfose. O experimento foi conduzido com duas réplicas 

biológicas. 

 8. Resultados 

8.1. Determinação da irradiância espectral efetiva da fonte de luz para experimentos de 

inativação fotodinâmica antimicrobiana 

 

O arranjo de 96 LEDs (luz vermelha) utilizado nos experimentos apresenta um 

espectro de emissão entre 600 e 650 nm (pico em 635 nm). A medida da irradiância foi de 

0,01523 W/cm
2
 o qual foi calculada a partir da média dos valores obtidos pelo 

espectroradiômetro. Os experimentos da IFA foram realizados nas fluências de 5, 10 e 15 J 

cm
-2

, correspondendo aos tempos de exposição de 5,47 min, 10,94 min e 16,41 min, 

respectivamente.  

8.2. Determinação da concentração inibitória mínima dos FS para C. albicans e F. 

keratoplasticum na presença e ausência de luz vermelha 

 

A atividade antifúngica da inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) contra 

leveduras de C. albicans e microconídios de F. keratoplasticum foi avaliada pelo método de 

microdiluição em caldo onde foi verificada a CIM dos fotossensibilizadores (FS) MB, NMBN 

e NMBN-Zn no escuro e expostos às fluências de 5, 10 e 15 J cm
-2

 (luz vermelha). Foi 

observado que os FS MB, NMBN e NMBN-Zn no escuro não inibiram o crescimento de C. 

albicans e F. keratoplasticum. Além disso, a exposição à luz vermelha não inibiu o 

desenvolvimento das leveduras de C. albicans e dos microconídios de F. keratoplasticum 

(dados não mostrados). A IFA com MB apresentou as CIMs nas fluências de 5, 10 e 15 J cm
-2

 

nos valores de 12,79, 6,39 e 1,59 µg/mL para C. albicans e de 3,19, 1,59 e 1,59 µg/mL para 

F. keratoplasticum, respectivamente. Já a IFA com NMBN apresentou as CIMs nas fluências 

de 5, 10 e 15 J cm
-2

 nos valores de 1,73, 0,86 e 0,43 µg/mL para C. albicans e de 0,86, 0,86 e 

0,21 µg/mL para F. keratoplasticum, respectivamente. A IFA com NMBN-Zn apresentou as 

CIMs nas fluências de 5, 10 e 15 J cm
-2

 nos valores de 2,08, 1,04 e 0,52 µg/mL e de 2,08, 

1,04 e 0,26 para F. keratoplasticum, respectivamente. Nota-se que quanto maior a fluência 

menor a quantidade de FS necessário para que ocorra a inibição do crescimento dos 
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microrganismos. Dessa forma, os resultados obtidos com a fluência de 15 J cm
-2

 apresentaram 

as melhores condições para o tratamento, pois o tempo de exposição é curto e não são 

necessárias grandes quantidades de FS para que ocorra o processo de IFA dos fungos. 

 

Tabela 3. Concentração inibitória mínima dos FS MB, NMBN, NMBN-Zn (µg/mL) na 

inativação fotodinâmica antimicrobiana (IFA) de C. albicans e F. keratoplasticum.  

 FS 0 J cm
-2

 5 J cm
-2

 10 J cm
-2

 15 J cm
-2

 

C. albicans 

MB >12,79 12,79 6,39 1,59 

NMBN >13,91 1,73 0,86 0,43 

NMBN-Zn >16,66 2,08 1,04 0,52 

F. keratoplasticum 

MB >12,79 3,19 1,59 1,59 

NMBN >13,91 0,86 0,86 0,21 

NMBN-Zn >16,66 2,08 1,04 0,26 

Fonte: autoria própria. 

8.3. Nanopartículas de prata 

8.3.1. Biossíntese de nanopartículas de prata por Fusarium oxysporum 

 

 A biossíntese das AgNPs foi realizada pela adição do nitrato da prata ao filtrado 

fúngico que contém as enzimas e os agentes redutores responsáveis pela redução do íon Ag
+
 a 

Ag
0
. O processo de incubação foi acompanhado visualmente onde foi observada a alteração 

na coloração em que iniciou com cor levemente amarelada e que ao longo e até o 15˚ dia de 

incubação apresentou uma coloração marrom (Figura 5). 
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Figura 5. A. Filtrado fúngico no 1º dia após a adição de nitrato de prata. B. Dispersão de 

AgNPs no 15º dia após a adição de nitrato de prata.    

A         B   

Fonte: autoria própria. 

 

A biossíntese de AgNPs foi monitorada ao longo da incubação pela medida do seu 

espectro de absorção no UV-vis. Em todas as amostras foram observados banda de absorção 

em torno de 420 nm devido à presença de substâncias biológicas (proteínas) na amostra. Além 

disso, o pico da banda plasmon encontra-se na região de 420 nm. A ressonância plasmônica 

de superfície (SPR) é fenômeno único em materiais que estejam em sua forma 

nanoparticulada e esta ocorre devido a vibração combinada dos elétrons livres das AgNPs em 

ressonância com a onda de luz (MULVANEY, 1996). Assim, a formação da banda plasmon 

permite acompanhar a formação das AgNPs ao longo do tempo. Como resultado da análise no 

espectrofotômetro UV-vis no 3º, 4º, 6º, 13º, 25º, 27º, 33º e 37º dia de experimento, foi 

observado o aumento gradativo da absorbância da banda plasmon em torno do comprimento 

de onda de 420 nm o qual corresponde a gradativa biossíntese das AgNPs (Figura 6). 
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Figura 6. Espectro de absorção no UV-vis do filtrado fúngico após a adição de nitrato de 

prata em diferentes dias. 

 

Fonte: autoria própria. 

8.3.2. Caracterização das nanopartículas de prata 

 

As AgNPs do 37˚ dia de síntese apresentaram uma concentração de prata real, de 

acordo com ensaio espectrometria de massa (ICP-MS), no valor de 244,42 µg/mL. 

A técnica de espalhamento de luz dinâmico (Dinamic Light Scattering – DLS) avalia o 

diâmetro hidrodinâmico e o potencial zeta das AgNPs. O diâmetro hidrodinâmico obtido foi 

de 86,72 nm com distribuição monomodal, indicando a presença de apenas um tipo de 
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população de nanopartículas. O índice de polidispersão (PdI) foi baixo (menor que 0,3) 

indicando que não há grande variação de tamanho entre as nanopartículas. Ainda, as AgNPs 

apresentaram potencial zeta de -28,6 mV, indicando que as nanopartículas apresentam 

estabilidade eletroestérica devido à carga e a presença de proteínas na sua superfície (Tabela 

4). 

Tabela 4. Caracterização físico-química das AgNPs em relação ao diâmetro hidrodinâmico 

(Z-average), índice de polidispersão (PdI), potencial Zeta. 

 

 

AgNPs 

Z-Average (d.nm)         PdI Potencial Zeta (mV) 

86,72  0,208  -28,6  

Fonte: autoria própria. 

As análises feitas por MET nas imagens de campo claro pode-se observar a 

distribuição de tamanho heterogênea das AgNPs que se apresentam em sua maioria esféricas. 

Os tamanhos foram medidos de acordo com a Figura 7A e a partir dela foi feito o histograma 

(Figura 8) com um total de 83 partículas. Através das análises de MET foi possível obter a 

média de diâmetro das AgNPs em que aproximadamente 80% das AgNPs observadas 

apresentam os tamanhos entre 16 e 33 nm, 11% está acima de 33 nm e o restante abaixo de 16 

nm (Figura 8). 
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Figura 7. Imagens das AgNPs obtidas por microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 8. Histograma de distribuição de tamanho das AgNPs segundo a imagem 7A obtida 

por MET. 

 

Fonte: autoria própria 

8.3.3. Determinação da concentração inibitória mínima das AgNPs para C. albicans e F. 

keratoplasticum na presença e ausência de luz vermelha 

 

As AgNPs biossintetizadas foram avaliadas quanto ao potencial antifúngico através do 

método de microdiluição em caldo onde foi avaliada a concentração inibitória mínima (CIM), 

sendo os tratamentos expostos ao escuro ou à luz vermelha. As CIMs das AgNPs expostas 

tanto ao escuro quanto nas fluências de 5, 10 e 15 J cm
-2

 foram de 1,56 µg/mL para C. 

albicans e 6 µg/mL para F. keratoplasticum (Tabela 5). Portanto, as AgNPs apresentam 

atividade antifúngica tanto no escuro quanto na presença da luz vermelha.  

Tabela 5. Concentração inibitória mínima das AgNPs (µg/mL) no escuro (0 J cm-
2
) e luz 

vermelha (5, 10 e 15 J cm
-2

) para C. albicans e F. keratoplasticum.  

 Fluência 0 J cm
-2

 5 J cm
-2

 10 J cm
-2

 15 J cm
-2

 

C. albicans 1,56 1,56 1,56 1,56 

F. keratoplasticum 6,25 6,25 6,25 6,25 

Fonte: autoria própria. 
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8.4. Associação das nanopartículas de prata com os fotossensibilizadores fenotiazínicos 

 

A associação dos FSs com as AgNPs foi realizada com as concentrações oriundas das 

CIMs dos FSs e das AgNPs contra as leveduras de C. albicans e os microconídios de F. 

keratoplasticum. Assim, FS e AgNPs foram misturados e foram realizados testes de 

microdiluição em caldo com gradientes de concentração para encontrar a CIM das 

associações AgNPs–FS contra as leveduras de C. albicans e os microconídios de F. 

keratoplasticum. Os gradientes de FS e AgNPs foram alterados com o intuito de utilizar a 

menor quantidade possível dos dois compostos a fim de obter um complexo com uma boa 

eficiência na IFA. 

Para C. albicans a CIM da IFA (15 J cm
-2

) da associação AgNPs–MB foi de 0,39 

µg/mL e 1,59 µg/mL, da AgNPs–NMBN foi de 0,04 µg/mL e 0,21 µg/mL e da AgNPs–

NMBN-Zn foi de 0,04 µg/mL e 0,13 µg/mL, respectivamente. Para F. keratoplasticum a CIM 

da IFA (15 J cm
-2

) da associação AgNPs–MB foi de 0,78 µg/mL e 0,79 µg/mL, da AgNPs–

NMBN foi de 0,39 µg/mL e 0,10 µg/mL e da AgNPs–NMBN-Zn foi de 0,39 µg/mL e 0,26 

µg/mL em 15 J cm-
2
, respectivamente. 

A Tabela 6 mostra as CIM obtidas após a IFA contra C. albicans e F. keratoplasticum 

(Tabela 7) nas fluências de 0, 5, 10 e 15 J cm
-2

. 
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Tabela 6. Concentração inibitória mínima da IFA com AgNPs (µg/mL), FS fenotiazínicos 

(MB, NMBN e NMBN-Zn em µg/mL) e associações AgNPs–FS contra as leveduras de C. 

albicans. 

Composto 0 J cm
-2

 5 J cm
-2

 10 J cm
-2

 15 J cm
-2

 

AgNO3 1,56 1,56 1,56 0,39 

AgNPs 1,56 1,56 1,56 1,56 

MB >12,79 12,79 6,39 1,59 

NMBN >13,91 1,73 0,86 0,43 

NMBN-Zn >16,66 2,08 1,04 0,52 

AgNPs–MB 1,56 / 12,79 1,56 / 12,79 0,78 / 6,39 0,39 / 1,59 

AgNPs–NMBN 1,56 / 13,91 1,56 / 13,91 0,04 / 0,21 0,04 / 0,21 

AgNPs–NMBN-Zn 1,56 / 16,66 0,04 / 0,52 0,04 / 0,52 0,04 / 0,13 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 7. Concentração inibitória mínima da IFA com AgNPs (µg/mL), FS fenotiazínicos 

(MB, NMBN e NMBN-Zn em µg/mL) e associações AgNPs–FS contra microconídios de F. 

keratoplasticum. 

Composto 0 J cm
-2

 5 J cm
-2

 10 J cm
-2

 15 J cm
-2

 

AgNO3 1,56 3,12 3,12 0,78 

AgNPs 6,25 6,25 6,25 6,25 

MB >12,79 3,19 1,59 1,59 

NMBN >13,91 0,86 0,86 0,21 

NMBN-Zn >16,66 2,08 1,04 0,26 

AgNPs–MB 1,56 / 12,79 0,78 / 0,79 0,78 / 0,79 0,78 / 0,79 

AgNPs–NMBN 1,56 / 13,91 0,39 / 0,43 0,39 / 0,21 0,39 / 0,10 

AgNPs–NMBN-Zn 1,56 / 16,66 0,39 / 0,26 0,39 / 0,26 0,39 / 0,26 

Fonte: autoria própria. 

 

8.5. Caracterização dos complexos AgNPs–FS 

 

Os complexos AgNPs–FS foram caracterizados quanto as variações na formação da 

banda plasmon de superfície. A análise de varredura (300-700 nm) dos complexos foi 

realizada utilizando um espectrofotômetro UV-Vis e os gráficos de absorção mostram as 

curvas das AgNPs, dos FSs (MB, NMBN e NMBN-Zn) e também das associações AgNPs–

MB, AgNPs–NMBN e AgNPs–NMBN-Zn (figuras 9, 10 e 11). Para a análise, as soluções das 

associaçõeso foram preparadas com base na proporção AgNPs:FS da CIM obtida para C. 

albicans. Sendo assim, na associação AgNP–MB as concentrações foram de 1,51 µg/mL e 

6,39 µg/mL, respectivamente. Para a associação AgNP–NMBN as concentrações foram de 

1,32 µg/mL e  6,95 µg/mL, respectivamente; e para a associação AgNP+NMBN-Zn as 

concentrações foram de 2,56 µg/mL e 8,33 µg/mL, respectivamente. Como resultado foi 

observado que as AgNPs apresentam banda plasmon em torno de 415 nm e os FS (MB, 

NMBN e NMBN-Zn) apresentam a curva em sua absorção máxima em torno de 655 nm, 624 
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e 627 nm, respectivamente (Figuras 9, 10 e 11). Já para as associações AgNPs–MB, AgNPs–

NMBN e AgNPs–MB é visualizada a presença da AgNPs em 415 nm e da banda plasmon 

alterada dos FSs (MB, NMBN e NMBN-Zn) em torno de 655, 624 e 627 nm, respectivamente 

(Figuras 9, 10 e 11). 

Figura 9. Espectro de absorção óptica de AgNPs, MB e associação AgNPs–MB. Varredura de 

300 nm a 700 nm evidenciando a banda plasmon das AgNPs em torno de 415 nm e a absorção 

máxima de MB em 655 nm. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Figura 10. Espectro de absorção óptica de AgNPs, NMBN e associação AgNPs–NMBN. 

Varredura de 300 nm a 700 nm evidenciando a banda plasmon das AgNPs em torno de 415 

nm e a absorção máxima de NMBN em 624 nm. 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 11. Espectro de absorção óptica de AgNPs, NMBN-Zn e associação AgNPs–NMBN-

Zn. Varredura de 300 nm a 700 nm evidenciando a banda plasmon das AgNPs em torno de 

415 nm e a absorção máxima de NMBN-Zn em 627 nm. 

 

Fonte: autoria própria. 

O potencial zeta das associações foi medido para avaliar a influencia da presença dos 

FSs associados às AgNPs. Como resultado foi observado que o potencial zeta das associações 

AgNPs–MB, AgNPs–NMBN e AgNPs–NMBN-Zn foram de -13,9 mV, -17 mV e -9,25 mV, 
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respectivamente. Assim, foi evidenciado que a presença dos FS deixou a carga das 

associações mais neutra.  

8.6. Determinação da fração de sobreviventes de C. albicans e F. keratoplasticum na IFA 

com as associacões AgNPs–FS  

 

 As leveduras de C. albicans e os microconídios de F. keratoplasticum foram 

incubados nos diferentes tratamentos: AgNO3, AgNPs, MB, NMBN, NMBN-Zn, AgNPs–

MB, AgNPs–NMBN e AgNPs–NMBN-Zn, que foram expostos ao escuro (controle) e à luz 

vermelha (15 J cm
-2

). As concentrações de cada composto foram baseadas na respectiva CIM 

encontrada no teste de susceptibilidade. A sobrevivência das células em cada tratamento foi 

calculada em relação ao controle (escuro) e aos diferentes tratamentos. 

Figura 12.A) Efeito da IFA na sobrevivência de leveduras de C. albicans. B) Efeito da IFA 

na sobrevivência de microconídios de F. keratoplasticum.  

 

 

A 
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Fonte: autoria própria. 

 

Para as leveduras de C. albicans, a luz vermelha não apresentou efeito na 

sobrevivência das células, sendo que o número de leveduras sobreviventes foi próximo ao 

inóculo inicial (1x10
7
 UFC/mL). Já na presença de AgNO3 no escuro, somente 1x10

2
 

leveduras/mL sobreviveram e o mesmo composto na luz vermelha (15 J cm
-2

) matou todas as 

leveduras (Figura 12A). As AgNPs (1,56 µg/mL) apresentaram a sobrevivência de 1x10
5
 

leveduras/mL, tanto na exposição ao escuro quanto na exposição à luz vermelha. Como 

mencionado anteriormente, as concentrações de cada composto foram baseadas na respectiva 

CIM encontrada no teste de susceptibilidade. Os FS MB, NMBN e NMBN-Zn foram testados 

nas concentrações 1,59, 0,43 e 0,39 µg/mL, respectivamente. Já as associações foram nas 

respectivas concentrações de 0,39 μg/mL e 1,59 μg/mL para AgNPs–MB, 0,04 μg/mL e 0,21 

μg/mL para AgNPs–NMBN e 0,04 μg/mL e 0,13 μg/mL para AgNPs–NMBN-Zn. Como 

resultado foi observado que, no escuto, tanto os FS isolados quanto associados às AgNPs não 

mataram as leveduras. Já na presença de luz vermelha, tanto os FS quanto as associações 

apresentaram redução significativa na sobrevivência de leveduras de C. albicans (P < 0,05) 

(Figura 12A). Portanto, as concentrações dos FS e associações que foram capazes de inibir o 

crescimento (CIM) na IFA foram também capazes de matar as leveduras. 

Para os microconídios de F. keratoplasticum, a luz vermelha não apresentou efeito na 

sobrevivência, sendo que o número de microconídios sobreviventes foi próximo ao inóculo 

B 
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inicial (1x10
6
 UFC/mL). Já na presença de AgNO3 e AgNPs no escuro e na luz vermelha (15 

J cm
-2

) não houve sobreviventes (Figura 12B). Os FS MB, NMBN e NMBN-Zn foram 

testados nas concentrações 1,59, 0,21 e 0,26 µg/mL, respectivamente. Já as associações foram 

nas respectivas concentrações de 0,78 μg/mL e 0,79 μg/mL para AgNPs–MB, 0,39 μg/mL e 

0,10 μg/mL para AgNPs–NMBN e 0,39 μg/mL e 0,26 μg/mL para AgNPs–NMBN-Zn. Como 

resultado foi observado que, no escuro, tanto os FS isolados quanto associados às AgNPs não 

mataram os microconídios. Já na presença de luz vermelha, tanto os FS quanto as associações 

apresentaram redução significativa na sobrevivência de microconídios de F. keratoplasticum 

(P < 0,05) (Figura 12B). Portanto, as concentrações dos FS e associações que foram capazes 

de inibir o crescimento (CIM) na IFA foram também capazes de matar os microconídios. 

8.7. Avaliação da toxicidade utilizando o modelo invertebrado Galleria mellonella 

 

A toxicidade da IFA com MB, NMBN, NMBN-Zn, associações AgNPs–MB, AgNPs–

NMBN e AgNPs–NMBN-Zn, além de AgNPs livres e AgNO3  foi avaliada com larvas do 

modelo invertebrado e alternativo de virulência e toxicidade Galleria mellonella. Todas as 

larvas controle do experimento (naïve e inoculadas com PBS) expostas ao escuro e à luz 

vermelha (15 J cm
-2

) sobreviveram até o final do experimento (Figura 13 A e B). O AgNO3 

(controle positivo) mostra um aumento gradativo na morte das lavas com o aumento da 

concentração do composto, tanto na exposição ao escuro quanto na exposição à luz vermelha. 

A maior concentração de AgNO3 reduziu a população de larvas a 40% em 5 dias (Figura 13 C 

e D). Os tratamentos no escuro e na luz vermelha (IFA) com AgNPs, MB, NMBN, NMBN-

Zn e associações AgNP–MB, AgNP–NMBN e AgNP–NMBN-Zn não apresentaram 

toxicidade às larvas de G. mellonella nas doses máximas testadas (5 mg/kg para AgNPs, 

20,83 mg/kg para MB, 26,31 mg/kg para NMBN e 16,6 mg/kg para NMBN-Zn). 
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Figura 13. Avaliação da toxicidade da IFA em larvas de Galleria mellonella inoculadas com 

diferentes doses de AgNO3, AgNPs, MB, NMBN, NMBN-Zn e associações AgNP–MB, 

AgNP–NMBN e AgNP–NMBN-Zn. Os experimentos foram conduzidos no escuro e em 

exposição a 15 J cm
-2

. 
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Fonte: autoria própria. 

 

9. Discussão 

 

O número de infecções superficiais causadas por fungos tem sido crescente em que 

existe a estimativa de que cerca de 20 a 25% da população mundial apresenta esse tipo de 

infecção. A tendência é que esse número aumente com o passar dos anos devido ao uso 

indiscriminado de agentes antifúngicos (FOTHERGILL et al., 2014; RATO et al., 2018). As 

cepas fúngicas vêm se tornando resistentes aos antifúngicos convencionais, sendo assim é 

necessário o estudo de novas abordagens terapêuticas para o tratamento de micoses. A IFA é 

uma promissora alternativa terapêutica uma vez que as espécies reativas de oxigênios (EROs) 

produzidas por esta metodologia podem oxidar uma diversidade de biomoléculas 

(BALTAZAR et al., 2015b; DAI et al., 2012). A IFA demonstrou ser altamente eficiente para 
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bactérias e fungos. Nosso grupo de pesquisa demonstrou o efeito antifúngico in vitro e in vivo 

da IFA com diferentes fotossensibilizadores (FS) fenotiazínicos (MB, NMBN-Zn, azul de 

toluidina-TBO e S137) em microconídios de fungos do gênero Fusarium (DE MENEZES et 

al., 2016 e PAZIANI et al., 2019) e o efeito in vitro em fungos dermatófitos e diferentes 

espécies do gênero Candida (DE MENEZES et al., 2016; RODRIGUES et al., 2013b).  

A eficiência da IFA é influenciada por diversos fatores, entre eles estão a fonte de luz 

utilizada no processo, o tipo de FS, a seletividade do mesmo aos microrganismos e a 

capacidade que ele possui de absorver luz para a produção de EROs. Além disso, é necessária 

uma quantidade de moléculas do FS no estado excitado tripleto para que ocorra a produção de 

EROs e a consequente inativação do microrganismo por essas moléculas (CASTANO; 

DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004; WAINWRIGHT; MCLEAN, 2017). Baseado neste 

contexto, os FS fenotiazínicos (MB, NMBN e NMBN-Zn) utilizados neste estudo apresentam 

alta seletividade para os fungo Fusarium keratoplasticum e Candida albicans, são solúveis 

em água e apresentam alta capacidade de produção de oxigênio singleto (DE MENEZES et 

al., 2016; RODRIGUES et al., 2013b). Ainda, segundo Idowu e Nyokong (2007), a relação 

dos íons metálicos como Zn
2+

 e Al
3+

 influencia positivamente o efeito fotodinâmico, 

facilitando a produção de moléculas de FS no estado tripleto, ou seja, quanto mais moléculas, 

maior a probabilidade de transferência de energia para o oxigênio do meio e maior a 

possibilidade de produção de oxigênio singleto (IDOWU; NYOKONG, 2007). 

Visando aumentar o potencial fotodinâmico antimicrobiano e explorar a utilização de 

metais na reação, nanopartículas de prata (AgNPs) foram biossintetizadas para serem 

associadas aos FS fenotiazinicos e utilizadas na IFA. As AgNPs, assim como a IFA, são 

muito conhecidas pelo seu amplo potencial antimicrobiano. Diversos trabalhos já descritos 

exploram o uso da nanotecnologia como uma forma de otimizar o processo da inativação 

fotodinâmica (SHERWANI et al., 2015). Recentemente as nanopartículas metálicas têm sido 

exploradas quanto ao seu potencial ao estarem associadas a compostos fotossensibilizadores. 

Em um dos estudos foi demonstrado que nanopartículas de ouro associadas com azul de 

toluidina (TBO) aumentam de 90 a 99% o efeito bactericida da IFA contra Staphylococcus 

aureus (GIL-TOMÁS et al., 2007; NARBAND et al., 2008). Já Misba e colaboradores (2016) 

descreveram o uso de AgNPs associadas a TBO contra Streptococcus mutans (MISBA; 

KULSHRESTHA; KHAN, 2016). 
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A utilização de cepas de F. oxysporum para a biossíntese de AgNPs já foi previamente 

descrita por Ahmad e colaboradores em 2003(ABBAS; ABADI, 2017; AHMAD et al., 

2003b; DURÁN et al., 2005; ISHIDA et al., 2013). Este microrganismo apresenta potencial 

para a síntese de nanopartículas devido a sua capacidade de produção de agentes redutores e 

enzimas redutases capazes de transferir elétrons aos íons de prata (Ag
+
) (DURÁN et al., 

2005). Uma das primeiras características que podem ser observadas na biossíntese das AgNPs 

é a mudança na cor da dispersão. Inicialmente a coloração é amarelada e a medida que as 

AgNPs são sintetizadas, a coloração escurece até chegar a um tom marrom a castanho escuro 

(RODRÍGUEZ-LEÓN et al., 2013). A mudança na coloração ocorre devido ressonância 

plasmônica de superfície, que é o movimento diferenciado dos elétrons das bandas eletrônicas 

do metal que estão na superfície das nanopartículas. Estas formam um plasma eletrônico que 

circunda a partícula e pode ser excitado por uma luz com um determinado comprimento para 

executar oscilações plasmon. Esta apresenta absorção característica que esta diretamente 

relacionada com a banda plasmon de superfície. As AgNPs apresentam no espectro de 

absorção um pico a 410 nm, o qual é atribuída à ressonância plasmônica superficial das 

partículas (GURUNATHAN et al., 2015). O tamanho da banda plasmon está intimamente 

relacionada com o tamanho, a forma e a distribuição de compostos ligados à superfície das 

AgNPs. Assim, quanto mais largo o pico de absorção da banda plasmon, maior o índice de 

polidispersão e quanto maior o comprimento de onda maior o tamanho da AgNP. A teoria de 

Mie (MIE, 1976) sugere que nanopartículas com formato esférico apresentam um único pico 

no espectro de absorção, enquanto partículas de outros formatos como triangulares ou com 

forma de discos achatados podem apresentar duas ou mais bandas devido à sua forma e 

diâmetro. Além disso, partículas de prata com cerca de 50 nm de diâmetro mostram um 

elevado pico acentuado que está localizado na faixa entre 380 a 420 nm (BAWASKAR et al., 

2010; HUSSEINY; SALAH; ANTER, 2015; MULVANEY, 1996). Baseado nessa teoria 

pode-se sugerir que a biossíntese de AgNPs com formato esférico e tamanho aproximado de 

50 nm ocorreu em nosso estudo, uma vez que os resultados mostraram um único pico estreito 

localizado no comprimento de onda 410 nm. Adicionalmente, estes dados também 

corroborando com os resultados da análise de diâmetro hidrodinâmico e índice de 

polidispersão. Através das análises de MET foi possível obter a média de diâmetro das 

AgNPs onde 80% estão entre 16 e 33 nm. A diferença no valor do tamanho das AgNPs entre 

a técnica de DLS e MET é justificada pela técnica de DLS medir o tamanho das AgNPs em 

solução aquosa em que o tamanho pode ser maior devido a outros compostos oriundos da 

síntese biológica (proteínas, por exemplo) que podem estar ligados as nanopartículas 
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(DURÁN et al., 2010; PABISCH et al., 2012). A morfologia das AgNPs observadas pelas 

imagens de MET sugerem que a maioria das AgNPs possuem formato esférico, assim como 

descrito previamente para síntese de AgNPs utilizando F. oxysporum (ABBAS; ABADI, 

2017). Além disso, a heterogeneidade das partículas é característica do método de síntese 

biológica (ISHIDA et al., 2013). 

O índice de polidispersão (PdI) é um importante parâmetro a ser observado nas 

AgNPs, pois a partir dele é possível determinar se há populações de diferentes tamanhos de 

partículas na sua amostra, ou seja, se ela apresenta uma homogeneidade ou heterogeneidade 

em relação ao seu diâmetro. O PdI mostra a intensidade da luz espalhada por várias frações 

das partículas que diferem em seus tamanhos. Uma amostra com valor de PdI ≤0,05 é 

considerada monodispersa, enquanto valores entre 0,1 – 0,3 são considerados moderadamente 

polidispersas e acima de 0,3 são polidispersas (BHATTACHARJEE, 2016; MAHL et al., 

2011). Em comparação com a biossíntese, a síntese química de AgNPs resulta geralmente em 

amostras com baixos valores de PdI devido a possibilidade de haver o maior controle das 

variáveis da reação como, por exemplo, quantidade e tipo de agente redutor, quantidade e tipo 

de sal de prata, temperatura, pH, quantidade e tipo de agentes estabilizantes (VAN DONG et 

al., 2012). Assim, a biossíntese é mais vantajosa por ser um método mais simples, barato que 

não utiliza agentes tóxicos e não necessita de etapas de purificação da amostra para retirada 

do excesso de agentes redutores (PICOLI et al., 2016; SHARMA; YNGARD; LIN, 2009). As 

AgNPs biossintetizadas pelo F. oxysporum apresentaram um moderado PdI, possivelmente 

devido à presença de diferentes agentes redutores excretados no meio pelo microrganismo que 

fazem com que a síntese seja diferenciada. Além disso, o microrganismo excreta enzimas que 

catalisam a reação e proteínas que irão estabilizar as nanopartículas sem a necessidade de 

adição de agentes estabilizantes, como polímeros, que impedem que as partículas formem 

agregados e se precipitem (DU et al., 2015; SOLEIMANI et al., 2018). A formação de 

agregados está relacionada com a estabilidade da nanopartícula, a qual deve ser avaliada ao 

longo do tempo com análises DLS, para verificar se há ou não o aumento de tamanho e 

aumento do valor de PdI (DURÁN et al., 2005, 2010; GADE et al., 2014).  

A atividade antifúngica das AgNPs apresentam efeito em C. albicans de forma a 

romper a parede celular e membrana plasmática da célula, além de aumentar a produção de 

EROs que levam a morte celular (HWANG et al., 2012; KIM et al., 2009; LONGHI et al., 

2016). As AgNPs biossintetizadas por F. oxysporum apresentaram atividade antifúngica 

contra leveduras de C. albicans e microconídios de F. keratoplasticum, onde as respectivas 
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CIMs foram 1,56 µg/mL e 6,25 µg/mL. Além disso, as AgNPs foram avaliadas quanto a sua 

atividade antimicrobiana na presença das fluências de 5, 10 e 15 J cm
-2

 da luz vermelha, a 

mesma utilizada na IFA com os FSs fenotiazínicos. As CIMs das AgNPs na presença da luz 

vermelha contra C. albicans e F. keratoplasticum foram idênticas as encontradas na ausência 

de luz (escuro). Assim, a luz vermelha não alterou o potencial antifúngico das AgNPs. Isso é 

justificado pelo fato de que o espectro da luz vermelha utilizada no experimento está na faixa 

de 600 nm, com o pico máximo de emissão em 635 nm (DE MENEZES et al., 2016) 

enquanto que o espectro de absorção das AgNPs estão em torno de 400 nm (MULVANEY, 

1996). Dessa forma, as AgNPs não foram excitadas pelo comprimento de onda da fonte de luz 

vermelha, justificando a não alteração dos valores das CIMs das AgNPs.  

Xu e colaboradores (2013) demonstraram que a CIM de AgNPs para fungos do 

espécie complexo Fusarium (Fusarium species complex) é de 1 µg/mL, valor inferior ao 

obtido nas avaliações do presente trabalho. Estas AgNPs foram sintetizadas quimicamente, 

estabilizadas com PVP, diâmetro entre 20 – 30 nm e pH 4,9. Já as AgNPs biossintetizadas em 

nosso trabalho foram sintetizadas biologicamente e apresentam diâmetro de cerca de 80 nm e 

pH 6,5, cujo agente estabilizante são as próprias proteínas do fungo utilizado na biossíntese. 

Sabe-se que a atividade antimicrobiana das AgNPs está intimamente ligada com o tamanho 

das mesmas, ou seja, quanto menor a nanopartícula mais tóxica ela é, e também está 

relacionada com os agentes que estão ligados à sua superfície, além do pH (MAKAMA et al., 

2018; SHARMA; YNGARD; LIN, 2009). Khatami e colaboradores (2018) apresentaram 

AgNPs com CIM de 20 µg/mL para F. solani. Essas nanopartículas foram sintetizadas por via 

biológica utilizando resíduos de grama, demonstrando que outros agentes redutores foram 

utilizados no processo de síntese das AgNPs e diferentes proteínas foram acopladas 

garantindo efeito antimicrobiano diferente do descrito em outros trabalhos (JAYASEELAN et 

al., 2013; KHATAMI et al., 2018; VIVEK et al., 2011). Assim, diferentes organismos são 

utilizados como mediadores para a biossíntese de nanopartículas que apresentam, dependendo 

do organismo e condições experimentais, variações em seu tamanho e biomoléculas acopladas 

que alteram a sua estabilidade, eficiência e aplicabilidade na área médica. 

Os FS fenotiazínicos MB e NMBN-Zn apresentam atividade antifúngica in vitro e in 

vivo contra espécies do gênero Fusarium (DE MENEZES et al., 2016; PAZIANI et al., 2019) 

e atividade in vitro contra espécies do gênero Candida spp. (RODRIGUES et al., 2012). 

Neste trabalho, a atividade antifúngica foi avaliada pela determinação da CIM dos compostos 

e associações AgNP-FS, com o intuito de otimizar as condições da IFA, desde a melhor dose 
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de luz (5, 10 e 15 J cm
-2

) até a melhor concentração de cada composto para inibir o 

crescimento dos fungos. Tais análises foram conduzidas para padronizar as fluências de luz 

utilizadas nos experimentos de IFA visando uma aplicação clínica de forma que se use o 

menor tempo de exposição e menor quantidade de cada composto para garantir os efeitos da 

inativação dos microrganismos. O FS mais efetivo na IFA (15 J cm
-2

) contra C. albicans e F. 

keratoplasticum foi o NMBN-Zn, seguido do NMBN e MB. NMBN-Zn apresentou a menor 

CIM a qual também teve o seu efeito antifúngico descrito para Candida spp., Trichophyton 

spp., Fusarium spp.  e Colletotrichum spp. (DE MENEZES et al., 2014c, 2016; RODRIGUES 

et al., 2012, 2013b).  

Visando aumentar o efeito antifúngico da IFA, os FS MB, NMBN e NMBN-Zn foram 

associados com as AgNPs biossintetizadas por F. oxysporum em proporções baseadas nas 

CIMs obtidas dos tratamentos individuais. As características da ressonância plasmônica 

superficial das partículas complexadas foram observadas. No espectro de absorção foi 

observado um pico em torno de 400 nm que representa a presença das AgNPs, e um pico 

adicional entre 600-650 nm que mostra a presença dos FS. Para as associações AgNPs–FS, foi 

observada uma diminuição na intensidade da banda plasmon em 400 nm. Isso se deve à 

ligação dos FS a superfície das AgNPs as quais vão apresentar ressonância plasmônica 

diferenciada devido à presença das moléculas de FS que alteram o movimento da nuvem de 

elétrons da partícula. Além disso, observa-se um alargamento do pico em 400 nm, justificado 

pelo possível aumento de tamanho das AgNPs pela associação com as moléculas do FS (GIL-

TOMÁS et al., 2007; NARBAND et al., 2008). As mudanças eletroquímicas que ocorrem na 

superfície de uma nanopartícula metálica são capazes de alterar o movimento dos elétrons da 

superfície, fazendo com que as medidas de absorção sejam alteradas quando há algum ligante 

na nanopartícula (MULVANEY, 1996; WILLETS; VAN DUYNE, 2007). O potencial zeta 

dos complexos também foram alterados devido a presença dos fenotiazínicos que são 

considerados catiônicos, e consequentemente deixaram as associações AgNP-FS com uma 

carga mais positiva, conforme esperado (KITCHING; KENYON; PARKIN, 2014).  

As associações AgNPs–FS foram testadas na IFA quanto a atividade antifúngica 

contra leveduras de C. albicans e microconídios de F. keratoplasticum. Os gradientes de 

concentração das associações AgNPs–FS foram alteradas de modo a encontrar a menor 

concentração de AgNPs e FS em cada associação capaz de inibir o crescimento do fungo. 

Sendo assim, foi possível observar que entre as 3 associações, a AgNPs–NMBN-Zn foi mais 

eficiente contra C. albicans, sendo a concentração de AgNPs reduzidas em aproximadamente 
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97% e a de NMBN-Zn reduzida em 75,2%. Também, na associação AgNPs–NMBN, ocorreu 

redução de 75% da concentração de AgNPs e 50% de NMBN. Para F. keratoplasticum, as 

associações mais eficientes foram AgNPs–NMBN e AgNPs–NMBN-Zn em que as 

concentrações de AgNPs foram reduzidas em 93,7% e dos FS em 50%. A eficiência da 

atividade antifúngica da IFA utilizando as associações AgNP-FS também foi avaliada pelo 

método de fração de sobreviventes, em que AgNPs–NMBN e AgNPs–NMBN-Zn causaram 

maior inibição de unidade formadoras de colônias de C. albicans e F. keratoplasticum, sendo 

uma redução de aproximadamente quatro ordens de grandeza. A associação de FS 

fenotiazínicos às nanopartículas tem sido estudada visando aumentar o efeito fotodinâmico, 

seja com o endereçamento utilizando nanocápsulas ou nanopartículas de ouro como veículo, 

seja utilizando formas que aumentem o número de moléculas do FS no estado tripleto, 

transferindo energia a elas. Duncan e colaboradores descreveram o uso de ftalocianina 

associada à nanopartículas de ouro e demonstraram o aumento de oxigênio singleto 

comparada a ftalocianina livre (DUNCAN C. HONE et al., 2002). Ding e colaboradores 

(2016) montaram um sistema híbrido de AgNPs, um polímero anfifílico com uma 

hematoporfirina e verificaram uma alta eficiência na inativação fotodinâmica de 

Staphylococcus epidermidis e Escherichia coli, além de apresentar baixa toxicidade em 

culturas de células (DING et al., 2016). Vankayala e colaboradores (2011) também 

demonstraram o uso de AgNPs e nanopartículas de ouro para tratamento de câncer, 

demonstrando que é possível a utilização de nanopartículas metálicas na terapia fotodinâmica 

para estimular a produção de oxigênio singleto (VANKAYALA et al., 2011). Khan e 

colaboradores (2012) descreveram o efeito de nanopartículas de ouro complexadas a MB e 

demonstraram que a nanopartícula metálica atua como um ―quencher‖ da fluorescência do 

MB, em que a reação fotodinâmica ocorre também com mais intensidade através do 

fotoprocesso do tipo I, produzindo radicais hidroxila (KHAN et al., 2012). Dessa forma, a 

associação de AgNPs a FSs se mostra promissora para o estudo e uso na terapia fotodinâmica, 

visando aumentar o efeito da mesma principalmente no tratamento de infecções fúngicas.  

As associações AgNP-FS foram testados quanto a sua toxicidade in vivo no modelo 

invertebrado Galleria mellonella. Os resultados obtidos em experimentos com as larvas de G. 

mellonella reproduzem diversos resultados obtidos com mamíferos devido à similaridade de 

suas células com as células imunes inatas de mamíferos. A utilização desse modelo serve 

como um método de triagem para ensaios para diminuir o uso de camundongos e ratos 

(FUCHS et al., 2010; RAMARAO; NIELSEN-LEROUX; LERECLUS, 2012). Seu uso foi 
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descrito para avaliar a virulência em microrganismos como Pseudomonas aeruginosa 

(JANDER; RAHME; AUSUBEL, 2000), Listeria monocytogenes (MUKHERJEE et al., 

2010), Cryptococcus neoformans (MYLONAKIS et al., 2005) e Candida albicans 

(BRENNAN et al., 2002). Nosso grupo de pesquisa descreveu recentemente o uso de G. 

mellonella para avaliação da virulência de espécies de Fusarium, terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (TFDA) com FS fenotiazínicos, além de testes de toxicidade dos FS 

fenotiazínicos na TFDA (PAZIANI et al., 2019). No presente trabalho, AgNPs, FS e 

associações AgNPs–FS foram avaliados quanto a sua toxicidade na IFA. Apenas o controle 

positivo do experimento (AgNO3) foi capaz de matar as larvas durante os 5 dias de incubação 

pós inoculação de 5 mg/kg. Já para as AgNPs, esta mesma dose não foi capaz de matar as 

larvas,. Os FS e as associações AgNP–MB, AgNP–NMBN e AgNP–NMBN-Zn também não 

foram capazes de matar as larvas na dose máxima testada. Desse modo, a IFA utilizando FS 

associados a nanopartículas metálicas apresenta grande potencial para o tratamento e controle 

de micoses oportunistas causadas por C. albicans e F. keratoplasticum. 

10. Conclusão 

 

Os fotossensibilizadores, AgNPs e associações AgNPs-FS apresentaram  atividade 

antifúngica contra Candida albicans e Fusarium keratoplasticum. Ainda, as concentrações 

efetivas de inibição das associações AgNPs-FS contra os fungos testados são menores que as 

concentrações inibitórias de AgNPs e FS testados isoladamente. As AgNPs, FS e AgNPs-FS 

não apresentaram toxicidade nas concentrações testadas  no modelo invertebrado Galleria 

mellonella. 

A associação de AgNPs e FS é uma técnica que se apresenta promissora para o 

tratamento de micoses superficiais como onicomicoses e dermatomicoses, porém são 

necessários mais estudos in vivo para avaliar riscos, efeitos e toxicidade, de forma a garantir 

segurança na sua utilização em humanos e animais. 
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