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RESUMO
BETTIO, G. S. Estudo da aderência e Formação de Biofilme de Candida spp. em
Cateter Urinário de Látex Siliconizado e Silicone Total. 2010. 131 f. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Pós Graduação Interunidades Bioengenharia –
EESC/FMRP/IQSC – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.

As infecções causadas por leveduras representam um grave problema em Saúde
Pública. O objetivo desta pesquisa é o estudo aderência de Candida spp. (C.
albicans ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo, C. glabrata
ATCC2001) sobre cateter urinário de Látex siliconizado (LS) e Silicone total (ST);
avaliação da sensibilidade ao M-EDTA® dos biofilmes formados e quantificação dos
genes ALS1 e ALS3 expressos por células sésseis de C. albicans. Os biofilmes de
Candida spp. foram produzidos sobre cateteres urinários (LS e ST) segmentados em
1,0 cm de comprimento e separadamente introduzidos em poços de placas de
poliestireno, sendo incubados a 35±1°C em contato com as suspensões de
leveduras por 6, 24 e 48 e 72 horas. Os segmentos de cateter foram examinados por
MEV, por cultura microbiológica, para avaliação da viabilidade celular e redução do
sal de tetrazólio (XTT), para medir a atividade metabólica das células em biofilme. A
sensibilidade das células sésseis ao M-EDTA® foi determinada após a exposição dos
biofilmes ao produto; a expressão dos genes ALS1 e ALS3 de C. albicans SC5314
foi analisada por reação em cadeia de polimerase quantitativo (qPCR) e o resultado
da recuperação de células viáveis de biofilme de Candida spp. foi expresso em log
média ± desvio-padrão. Do biofilme de C. albicans ATCC18804 formado sobre LS, a
recuperação foi de 4,48±2,52 e sobre ST; 4,76±1,62. A média de recuperação do
biofilme de C. albicans SC5314 sobre LS foi de 4,35±0,39 e sobre ST, de 4,21±0,22.
Para C. albicans – cepa de campo, a média no LS foi 5,15±0,18 e no ST; 4,79±0,17.
Do biofilme de C. glabrata ATCC2001 formado sobre o LS, a recuperação média foi
de 4,69±0,19 e sobre ST, de 4,75±0,68. A atividade metabólica das células em
biofilme foi expressa em valores de absorbância. Células de C. albicans ATCC18804
aderidas ao LS apresentaram atividade de 0,070±0,06 e sobre ST; 0,0681±0,06. A
atividade metabólica do biofilme de C. albicans SC5314 sobre o LS foi de
0,0622±0,05 e sobre ST; 0,0785±0,05. Das células de C. albicans – cepa de campo
aderidas ao LS detectou-se atividade de 0,1064±0,01 e sobre ST, de 0,904±0,03.
Células de C. glabrata ATCC2001 aderidas ao LS apresentaram uma atividade de
0,0785±0,04 e sobre ST; 0,0755±0,03. A observação ao MEV mostrou células
leveduriformes de C. albicans SC5314 aderidas ao LS e ao ST formando
monocamadas. Candida albicans ATCC18804, C. albicans – cepa de campo e C.
glabrata ATCC2001 formaram monocamadas de células leveduriformes e
produziram filamentos sobre a superfície LS e ST, sugerindo uma estrutura
tridimensional do biofilme. A exposição ao M-EDTA® dos biofilmes de C. albicans
ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo e C. glabrata
ATCC2001 mostrou que os mesmo foram sensíveis à ação do produto. Após o
crescimento de C. albicans SC5314 em biofilme, não houve detecção de expressão
dos genes ALS1 e ALS3. Em conclusão, todas as espécies de Candida formaram
biofilme sobre os biomateriais. Os biofilmes foram sensíveis a ação do M-EDTA® e
C. albicans SC5314 não expressou os genes ALS1 e ALS3.
Palavras-chave: Biofilme microbiano. Candida spp. Cateter de látex siliconizado.
Cateter de silicone total. M-EDTA®.

ABSTRACT
BETTIO, G. S. Study of Attachment and Biofilm Formation of Candida spp. Onto
Urinay Catheter Made of Siliconized Latex and Total Silicon. 2010. 131 p. Thesis
(Master) – Programa de Pós Graduação Interunidades Bioengenharia –
EESC/FMRP/IQSC – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010.
Infections caused by yeasts represent a serious problem in Public Health. The aim of
this research was to study the Candida spp. (C. albicans ATCC18804, C. albicans
SC5314, C. albicans – wild type, C. glabrata ATCC2001) attachment onto urinary
catheters made of Siliconized latex (LS) and Total silicon (ST); evaluating the
susceptibility of biofilms to M-EDTA® and quantifying genes ALS1 and AL3
expressed by sessile cells of C. albicans. The Candida spp. biofilms were produced
over the surface of urinary catheters (LS and ST). The catheters were cut in 1.0cm in
length, introduced in wells of polystyrene plates and incubated at 35±1°C in contact
with yeasts suspensions during 6, 24, 48 and 72 hours. The catheter samples were
examined by SEM, by microbiology culture to evaluate the viable cells and reduction
of tetrazolium salt (XTT) to measure the metabolic activity of Candida spp. cells into
biofilms. The sensitivity of sessile cells to M-EDTA® was determinated after the
exposition of biofilms to the product. The C. albicans SC5314 expression of ALS1
and ALS3 genes was analyzed by quantitative polymerase chain reaction (qPCR).
The results of Candida spp. viable cells recovery were determined in log average ±
standard deviation. From C. albicans ATCC18804 biofilm cells formed onto LS, the
recovery was 4.48±2.52 e onto ST; 4.76±1.62. The average of recovery from C.
albicans SC5314 biofilm formed onto LS was 4.35±0.39 and onto ST; 4.21±0.22. For
C. albicans – wild type, the recovery onto LS was 5.15±0.18 and above ST;
4.79±0.17. C. glabrata ATCC2001 biofilm formed onto LS, the medium was
4.69±0.19 and onto ST; 4.75±0.68. The metabolic activity from cells into biofilms was
determined in absorbance values. C. albicans ATCC18804 cells attachment on LS
had an activity of 0.070±0.06 and on ST; 0.0681±0.06. The metabolic activity of C.
albicans SC5314 biofilm formed onto LS was 0.0622±0.05 and onto ST;
0.0785±0.05. From C. albicans – wild type attached onto LS, the activity detected
was 0.1064±0.01 and on ST; 0.904±0.03. C. glabrata ATCC2001 cells attached on
LS had an activity of 0.0785±0.04 and on ST; 0.0755±0.03. The SEM observations
showed C. albicans SC5314 yeast cells attached on LS and ST forming a monolayer.
C. albicans ATCC18804, C. albicans – wild type and C. glabrata ATCC2001 formed
yeast monolayer and produced filaments over the surface of LS and ST, suggesting
the three-dimensional structure of biofilm. The M-EDTA® exposition of C. albicans
ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – wild type and C. glabrata ATCC2001
showed that the biofilms were sensitive to the product action. After the C. albicans
SC5314 biofilm growth, there was not expression of the ALS1 and ALS3 genes. In
conclusion, all the Candida species formed biofilms on the biomaterials. The biofilms
were sensitive to M-EDTA® and the C. albicans SC5314 didn´t express the ALS1 and
ALS3 genes.
Key-words: Microbial biofilm. Candida spp. Siliconized latex catheter. Total silicon
catheter. M-EDTA®.
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1 INTRODUÇÃO

O cateter urinário é o dispositivo médico mais utilizado em pacientes
hospitalizados para drenar a urina da bexiga, prevenir a retenção ou controlar a
incontinência urinária e coletar urina durante procedimento cirúrgico. O risco de
infecção ocorre, quando o período de permanência do cateter for maior do que
quatro semanas, devido à aderência, colonização de microrganismos e formação de
biofilme (DAROUICHE, 2002; DONLAN; COSTERTON, 2002).
Os biomateriais utilizados na manufatura do cateter urinário são normalmente
compostos de polímeros sintéticos, como poliuretana e silicone (WATTERSON;
CADIEUX; DENSTEDT, 2002). O cateter urinário, ou de Foley, foi originalmente
confeccionado em látex da borracha natural, ou poliisopreno, um material usado
como base formadora da maioria dos cateteres (LAWRENCE; TURNER, 2005). No
entanto, os problemas associados com o cateter de Foley e a cateterização de
longa-permanência são bem conhecidos e foram identificados, desde meados de
1980, como uma das maiores preocupações para a equipe de enfermagem
(POMFRET, 1999). Embora o design fundamental do cateter de Foley tenha mudado
muito pouco ao longo dos últimos 60 anos, tentativas têm sido empregadas para
prevenir infecções microbianas e reduzir a incrustação (MORRIS; STICKLER;
WINTERS, 1997), sendo a implementação de um sistema de drenagem fechado, o
procedimento mais bem sucedido. A despeito desse sucesso, a formação de
incrustações permanece como um problema significante (PUGACH et al., 1999).
Inicialmente, muitas pesquisas focaram na introdução de desinfetantes e
agentes antimicrobianos para aliviar alguns problemas (KUNIN, 1988).
Uma variedade de revestimentos, baseados em prata, hidrogel, PTFE
(politetrafluoroetileno), silicone e combinações dos mesmos, têm sido desenvolvidos
em pesquisas mais recentes, que focam na modificação dos materiais utilizados na
manufatura dos cateteres (LAWRENCE; TURNER, 2005).
O cateter consiste em um tubo flexível, contendo um lúmen (canal),
tipicamente com 220 – 380 mm de comprimento; 3,96 – 5,94 mm de diâmetro, um
balão e um tubo de drenagem (POMFRET, 2000). O dispositivo é inserido na bexiga,
através da uretra, sendo mantido no local quando o balão é inflado. O balão fica logo
abaixo do olho de drenagem, localizado na ponta do cateter (LAWRENCE;
TURNER, 2005).
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O cateter urinário é uma rota de entrada de microrganismos, ao longo de sua
superfície interna e externa, prejudicando o mecanismo normal de defesa da bexiga
(TRAUNTNER; DAROUICHE, 2004; WARREN, 1997)
A infecção do trato urinário associada ao cateter (Catheter Associated Urinary
Tract Infections – CAUTI) é uma das infecções nosocomiais mais comuns. Cerca de
4% dos pacientes com infecção do trato urinário associada ao cateter, desenvolvem
bacteremia e 30% desses episódios constituem infecções fatais (STAMM, 1991).
As infecções nosocomiais representam um sério problema de Saúde Pública,
estando entre as principais causas de morbidade e mortalidade, aumentando o
tempo de hospitalização dos pacientes e, conseqüentemente, os custos do
tratamento (BECK-SAGUE; JARVIS, 1993; TAMURA; GASPARETO; SVIDZINSKI,
2003). A infecção do trato urinário é o tipo mais comum de infecção nosocomial e 10
– 15% dessas infecções são causadas por espécies de Candida (AMER et al.,
2004).
Candida albicans é a espécie fúngica mais isolada de amostras de urina de
pacientes com cateter urinário. Relatos da literatura mostram que C. albicans foi
encontrada em 51,8% dos pacientes com candidúria (Candida spp. na urina),
seguida por C. glabrata, isolada em 15,6% das amostras. A candidúria é ainda mais
freqüente quando há presença de um cateter urinário (AMER et al., 2004).
A emergência de Candida spp. está associada ao aumento na incidência de
infecção por HIV (Vírus da Imunodeficiência Adquirida) (SAMARANAYAKE et al.,
2002), aumento de pacientes imunocomprometidos (HAGERTY et al., 2003) e ao
amplo uso de dispositivos médicos (KOJIC; DAROUICHE, 2004; KUMAMOTO,
2002).
Candida spp. é capaz de formar biofilme, uma comunidade organizada e
altamente estruturada de células que estão aderidas a um substrato sólido e
envolvidas por uma matriz de polissacarídeo extracelular (JIN et al., 2005; RAMAGE
et al., 2005). A formação do biofilme confere às células microbianas uma elevada
resistência aos antimicrobianos e defesas do hospedeiro, com profundas
implicações clínicas (COSTERTON; STEWART; GREENBERG, 1999; DONLAN,
2001).
Tipicamente, um biofilme de C. albicans é composto de uma camada de
leveduras aderidas à superfície, sobre a qual está uma camada de filamentos
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celulares em forma de hifas, circundada pela matriz de polissacarídeo extracelular
(BAILLIE; DOUGLAS, 1999).
Estratégias de controle de crescimento do biofilme em dispositivos médicos
foram sugeridas, incluindo redução do tempo de cateterização, uso tópico de
pomadas antimicrobianas e revestimento do lúmen do cateter com agentes
antimicrobianos (BURTON et al., 2006). No entanto, os microrganismos planctônicos
podem sofrer a ação de antibióticos antes de colonizar a superfície do cateter e
adotar um fenótipo de resistência (JONES et al., 2006). A interação de
microrganismos com superfície inanimada torna a célula séssil e, resulta em
alteração de fenótipos, como por exemplo, a expressão de genes, não encontrados
nas suas parceiras planctônicas.
O presente estudo teve por objetivo avaliar a colonização e formação de
biofilme de Candida spp. sobre cateter urinário de Látex siliconizado (LS) e Silicone
total (ST). Avaliar a sensibilidade do M-EDTA® sobre os biofilmes formados. Avaliar
os genes (ALS1 e ALS3) expressos por células sésseis de C. albicans.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Biomateriais
Um biomaterial é definido como um material que se destina à interface com os
sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão
ou função do organismo (WILLIAMS, 2009).
Os biomateriais têm sido usados no trato urinário durante muitos séculos e
evoluíram de tubos metálicos primitivos até complexos materiais poliméricos. Os
dispositivos médicos comumente utilizados no trato urinário incluem cateteres
uretrais e suprapúbicos, stents uretrais e ureterais e tubos de nefrostomia (BEIKO et
al., 2004).
O uso de biomateriais no trato urinário iniciou-se com a primeira utilização
reportada de um cateter urinário. O anatomista e fisiologista grego, Erasistratus,
recebeu o crédito pelo primeiro cateter do trato urinário no século III a.C. O cateter
era confeccionado em metal, em forma de S para tratar a retenção urinária.
Entretanto, é mais provável que ao invés de ter inventado o cateter, ele apenas
tenha nomeado o dispositivo. Dessa forma, é possível que o uso de biomateriais no
trato urinário remonte ao Antigo Egito, onde cateteres confeccionados em chumbo e
papiro foram utilizados para drenagem urinária (BITSCHAY; BRODNY, 1956). A
primeira descrição, conhecida e documentada, do uso de um material estranho para
promover drenagem do trato urinário foi encontrada em um livro indiano de cirurgia.
Neste livro, que data aproximadamente de 1000 a.C., descrições de tubos
compostos de ouro, prata, ferro e madeira podem ser encontradas (BLOOM;
McGUIRE; LAPIDES, 1994; DAS, 1983).
No primeiro milênio, novos materiais usados na construção de cateter uretral
incluíram bronze e chumbo (CELSUS, 1989). No século IV d.C o médico Oribasius
descreveu um cateter composto de papel tratado. No século VII d.C., Paulo de
Egina, o último grande médico bizantino, inseriu um fio de lã no lúmen do cateter
para atuar como um sifão. Próximo ao final do primeiro milênio Avicenna, um
filósofo, cientista e médico sarraceno foi o primeiro a descrever o uso de cateteres
compostos de materiais macios e flexíveis e sugeriu que os melhores cateteres eram
feitos de pele de animais marinhos (BEIKO et al., 2004).
Cateteres urinários confeccionados em ouro, prata e latão foram ainda
amplamente utilizados no segundo milênio (BORGOGNONI, 1960).
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O primeiro cateter maleável, de borracha elástica, foi criado pelo joalheiro e
ourives francês Bernard em 1779 (ELVES; FRENELEY, 1997). Cateteres
confeccionados em materiais mais duráveis e flexíveis foram disponibilizados por
volta de 1840, após Charles Goodyear desenvolver a borracha vulcanizada por
tratamento da borracha natural com enxofre (CASTIGLIONI, 1947).
No ano de 1853 foi desenvolvido um cateter com balão de retenção utilizando
borracha ou tecido mergulhado em óleo de linhaça e fervido (CARR, 2000). O
equivalente usado até hoje foi confeccionado em látex e conhecido como cateter de
Foley, tendo sido introduzido em meados de 1930, por Doutor Frederick B. Foley
(WINSON, 1997). Atualmente é um dos dispositivos mais empregados na
manutenção da incontinência urinária (POMFRET, 2000).
No final do século XIX, os cateteres flexíveis tornaram-se prevalentes e
substituíram os cateteres de metal. Com o advento do século XX houve proliferação
de vários materiais poliméricos sintéticos na manufatura de cateteres do trato
urinário. Os materiais poliméricos usados incluem látex (poliisopreno), polietileno,
PVC (policloreto de vinila), poliuretana, silicone e vários diferentes polímeros. Além
disso, vários revestimentos foram introduzidos para melhorar a lubrificação e reduzir
a formação de biofilme e a incrustação (BEIKO et al., 2004).
O biomaterial ideal para o trato urinário deve incorporar certas características,
como inércia biológica, estabilidade química na urina, resistência à infecção e
incrustação, excelente permanência por longos períodos no fluxo urinário,
estabilidade após introdução, não causar desconforto significante para o paciente,
disponibilidade de mercado e preço acessível (BEIKO et al., 2004).

2.2 Cateter urinário
O cateter urinário é o dispositivo médico mais utilizado em pacientes
hospitalizados para drenar a urina da bexiga, prevenir a retenção ou controlar a
incontinência urinária e coletar urina durante procedimento cirúrgico. Há o risco de
infecção quando o período de cateterização ultrapassar quatro semanas, devido à
aderência, colonização de microrganismos e formação de biofilme (DAROUICHE,
2002; DONLAN; COSTERTON, 2002).
Os cateteres urinários são fabricados em silicone ou látex e revestidos de
silicone ou hidrogel (STICKLER et al., 2003). Os cateteres em látex são muito
utilizados devido ao baixo custo (TAMURA; GASPARETTO; SVIDZINSKI, 2003).
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Há evidências de que a natureza química do material, aliada a imperfeições
de superfície, desempenham um importante papel na patogenicidade das infecções
relacionadas ao dispositivo (HAWSER; DOUGLAS, 1994; STICKLER et al., 2003;
TAMURA; GASPARETTO; SVIDZINSKI, 2003).
O cateter urinário é uma rota para a entrada de microrganismos, ao longo de
sua superfície interna e externa, prejudicando o mecanismo normal de defesa da
bexiga

(TRAUNTNER;

DAROUICHE,

2004;

WARREN,

1997).

A

urina,

frequentemente depositada na bexiga ou no próprio cateter, incentiva a multiplicação
microbiana (TRAUNTNER; DAROUICHE, 2004; WARREN, 2001). O cateter também
pode agredir a mucosa da bexiga urinária induzindo a uma resposta inflamatória
(KUROSAKA et al., 2001; NICKEL et al., 1994; TRAUNTNER; DAROUICHE, 2004).
Os sistemas de cateterização urinária podem ser abertos ou fechados. Nos
sistemas abertos, o cateter drena a urina para um recipiente aberto e, nos sistemas
fechados, a urina é coletada em bolsa plástica. Nos sistemas abertos, o risco de
contaminação do cateter e, do paciente em adquirir infecção urinária, pode ser de
aproximadamente quatro dias. Os pacientes que fazem uso do cateter com sistema
fechado são menos suscetíveis à infecção do trato urinário. O risco de infecção
associada ao cateter aumenta a cada dia em que o dispositivo permanecer inserido
no local (DONLAN; COSTERTON, 2002).
As infecções do trato urinário são mais comumente adquiridas por pacientes
adultos hospitalizados, com uma prevalência estimada de 1 – 10% representando 30
– 40% de todas as infecções nosocomiais (BAGSHAWA; LAUPLANDA, 2006;
ERIKSEN; IVERSON; AAVITSLAND, 2005; KLAVS et al., 2003; LIZIOLI et al., 2003).
A infecção do trato urinário associada ao cateter (Catheter Associated Urinary
Tract Infections – CAUTI) é uma das infecções nosocomiais mais comuns. Cerca de
4% dos pacientes com infecção do trato urinário associada ao cateter desenvolvem
bacteremia e até 30% desses episódios constituem infecções fatais (STAMM, 1991).

2.3 Biofilmes Microbianos
O biofilme é uma comunidade microbiana, caracterizada por células que estão
irreversivelmente aderidas a um substrato ou interface e, embebidas em uma matriz
extracelular de substâncias poliméricas, que as próprias células produzem e exibem
um fenótipo alterado com respeito à taxa de crescimento e transcrição de genes
(DONLAN; COSTERTON, 2002).
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A patogênese da infecção do trato urinário, associada ao cateter, está
relacionada com a suscetibilidade do material à colonização microbiana. Na
superfície da mucosa normal da bexiga, a aderência de microrganismos causa uma
resposta inflamatória, que resulta em influxo de neutrófilos e descamação de células
epiteliais (KLUMPP et al., 2001; MULVEY et al., 1998; NORDEN; GREEN; KASS,
1968; SVANBORG-EDEN et al., 1987; TRAUNTNER; DAROUICHE, 2004). A
descamação e a presença de neutrófilos contribuem para a liberação de
microrganismos da superfície da mucosa (DENSTEDT; WOLLIN; REID, 1998;
TRAUNTNER; DAROUICHE, 2004).
O passo inicial na formação do biofilme associado ao cateter urinário é a
deposição de um filme condicionante de componentes urinários do hospedeiro,
como as proteínas, os eletrólitos e outras moléculas orgânicas (DENSTEDT;
WOLLIN; REID, 1998). O filme condicionante pode transformar a superfície do
cateter e neutralizar qualquer propriedade antiadesiva (GRISTINA, 1987). Os
microrganismos livres, ou planctônicos, aderem à superfície do cateter urinário por
interações hidrofóbicas e eletrostáticas (DENSTEDT; WOLLIN; REID, 1998; PRATT;
KOLTER, 1998). Após a aderência ocorre divisão celular, recrutamento de
microrganismos planctônicos, secreção de polissacarídeo extracelular e formação de
estruturas, semelhantes a torres e cogumelos que contém canais, os quais permitem
a troca de nutrientes e resíduos (DAVIES et al., 1998; DONLAN; COSTERTON,
2002; KOLTER; LOSICK, 1998). A liberação de células planctônicas e/ou células
agregadas

do

biofilme

dissemina

microrganismos

na

urina

(TRAUTNER;

DAROUICHE, 2004).
As vantagens de sobrevivência conferidas pelo biofilme para as células
microbianas incluem: resistência às forças de cisalhamento, resistência à fagocitose
e aos agentes antimicrobianos. Esta vantagem é a razão para o biofilme ser tão
prevalente em cateteres urinários, além de ser difícil de erradicar (COSTERTON et
al., 1995; COSTERTON; GEESEY; CHENG, 1978).
As células microbianas compõem 15% do volume de um biofilme, enquanto o
restante consiste de material de matriz (ASLAM, 2008; DONLAN; COSTERTON,
2002). A composição da matriz varia de acordo com a natureza do microrganismo
presente (AL-FATTANI; DOUGLAS, 2006).
Os microrganismos que aderem ao cateter urinário e desenvolvem o biofilme,
podem originar-se de vários sítios anatômicos e ganhar o acesso à bexiga por duas
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vias: extraluminal e intraluminal. A contaminação extraluminal pode ocorrer em um
período de tempo mais curto, por meio de inoculação direta quando o cateter é
inserido, ou quando os microrganismos ganham a entrada pela superfície externa do
cateter. Os microrganismos ascendem pelo períneo, por ação de capilaridade,
usando o filme mucoso fino contínuo à superfície externa do cateter (DONLAN;
COSTERTON, 2002; MAKI; TAMBYAH, 2001; TAMBYAH; HALVORSON; MAKI,
1999).
A contaminação intraluminal ocorre através de refluxo de microrganismos
que ganham acesso ao lúmen do cateter quando ocorre falha no fechamento do
sistema de drenagem ou por contaminação da urina da bolsa coletora (DONLAN;
COSTERTON, 2002; MAKI; TAMBYAH, 2001; TAMBYAH; HALVORSON; MAKI,
1999).
Quando inseridos, os cateteres são colonizados por uma única espécie de
microrganismo. Se permanecer no local, o número e a diversidade de
microrganismos

aumentam,

resultando

em

comunidades

mistas

(DONLAN;

COSTERTON, 2002).
O biofilme, uma vez estabelecido, pode tolerar agentes antimicrobianos em
concentrações de 10 – 1000 vezes maiores do que o necessário para matar
microrganismos planctônicos, além de ser resistente aos fagócitos (LEWIS, 2001). A
resistência do biofilme aos antimicrobianos é multifatorial e pode variar de um
organismo a outro. A combinação de fatores torna difícil a erradicação do biofilme,
assim, muitas infecções associadas ao biofilme requerem remoção imediata do
dispositivo (ASLAM, 2008).

2.4 Candida spp.
O gênero Candida pertence ao reino Fungi, filo Eumycota, classe dos
Deuteromicetos. São organismos eucarióticos e heterotróficos, cuja reprodução
ocorre através de brotamento ou gemulação. Existem aproximadamente de 150 a
200 espécies reconhecidas no gênero (ODDS, 1987).
Desde a sua classificação, C. albicans tem sido descrita como um fungo
assexuado. Na década de 1970 e 1980, isolados naturais de C. albicans mostraramse diplóides, sugerindo um ciclo reprodutivo e sexual (OLAIYA; SOGIN, 1979;
RIGGSBY et al., 1982; WHELAN; PARTRIDGE; MAGEE, 1980). No ano de 2000,
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evidências de um ciclo sexual em C. albicans foram descobertas (BENNETT;
JOHNSON, 2005).
Candida

albicans

é

um

comensal

oportunista

que

habita

o

trato

gastrointestinal, genitourinário e, em menor número, a pele dos seres humanos.
Quando o sistema imune apresenta-se enfraquecido ou a microbiota é eliminada
(após antibioticoterapia, por exemplo), C. albicans pode colonizar e invadir os
tecidos do hospedeiro. Além disso, se o microrganismo ganhar acesso a corrente
sanguínea (uma condição conhecida como candidemia) por meio da invasão dos
tecidos do hospedeiro ou contaminação de cateteres, a infecção pode progredir para
o crescimento de massas fúngicas nos rins, coração ou cérebro (BERMAN;
SUDBERY, 2002).
As infecções fúngicas causadas por leveduras representam um problema
crescente em Saúde Pública à medida que avanços na medicina moderna
prolongam a vida de pacientes severamente doentes, incluindo portadores de HIV
(Vírus da Imunodeficiência Adquirida) e câncer, pacientes submetidos a cirurgias e
transplantes, internos na UTI e recém-nascidos. O uso de antibióticos de amplo
espectro, nutrição parenteral, cateteres, imunossupressão, neutropenia, rompimento
da barreira mucosa devido a cirurgias, quimioterapia e radioterapia representam
importantes fatores de predisposição às infecções oportunistas (CLARK; HAJJEH,
2002; DIXON et al., 1996; PIERCE et al., 2008).
A infecção urinária por Candida spp. em pacientes de comunidade com trato
urinário estruturalmente normal é rara (HAMORY; WENZEL, 1978; JACOBS, 1996;
JACOBS et al., 1994; JACOBS et al., 1996; LEU; HUANG, 1995; LUNDSTROM;
SOBEL, 2001; MICHIGAN, 1976; RIVETT; PERRY; COHEN, 1986; STORFER et al.,
1994; WEBER et al., 1992).
Candida albicans é um organismo eucarionte e, portanto, compartilha muitos
dos seus processos biológicos com os seres humanos. Em decorrência disso, a
maioria dos medicamentos antifúngicos causa efeitos colaterais deletérios e as
doses utilizadas são normalmente fungistáticas e não fungicidas (BERMAN;
SUDBERY, 2002).
Candida spp. pode existir em três formas distintas: células leveduriformes
(também conhecidas como blastoporos), pseudohifas e/ou hifas verdadeiras. Células
leveduriformes são redondas a ovais e separam-se facilmente umas das outras.
Pseudohifas são células alongadas, elipsóides, que permanecem unidas umas às
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outras pelo sítio de septação e crescem em um padrão de ramificação. Hifas
verdadeiras são longas e altamente polarizadas com lados paralelos e constrições
não óbvias entre as células (HAZAN; SEPULVEDA-BECERRA; LIU, 2002).
Entre os fungos, Candida albicans é organismo mais comumente associado
com formação de biofilme em biomateriais (DOUGLAS, 2003; GHANNOUM;
O´TOOLE, 2004; ZHAO et al., 2006). Tipicamente, um biofilme de C. albicans é
composto de uma camada de leveduras aderidas à superfície, sobre a qual está
uma camada de filamentos celulares em forma de hifas, circundada pela matriz de
polissacarídeo extracelular (BAILLIE; DOUGLAS, 1999). A matriz do biofilme de C.
albicans é composta por carboidratos (39,6%, incluindo 32,2% de glicose), pequenas
quantidades de proteínas (5%), hexosamina (3,3%), fósforo (0,5%) e ácido úrico
(0,1%) (AL-FATTANI; DOUGLAS, 2006; O´CONNOR et al., 2005). Na Figura 1 estão
representados os estágios de formação do biofilme.
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Figura 1. Estágios de formação do biofilme de C. albicans. (a)
Adsorção do filme condicionante composto de proteínas do
hospedeiro (pontos pretos) na superfície do cateter; (b) Aderência
inicial de células planctônicas (vermelho); (c) Formação da camada
basal de microcolônias de leveduras; (d) Formação de uma camada
de hifas (verde) e produção do polissacarídeo extracelular
(amarelo), compondo o biofilme maduro (DOUGLAS, 2003)

A estrutura do biofilme de C. albicans foi estudada por Chandra et al. (2001b)
e Ramage et al. (2001a) utilizando uma variedade de modelos e sistemas in vitro. O
biofilme maduro de C. albicans mostra uma arquitetura tridimensional complexa e
exibe uma heterogeneidade espacial (LÓPEZ-RIBOT, 2005).
A característica do biofilme de Candida spp. é a mistura de formas
leveduriformes e hifas usualmente presente. O desenvolvimento do biofilme em
discos de cateter foi examinado e, por meio de microscopia eletrônica de varredura,
a qual mostrou que a após 3 a 6 horas, a aderência inicial das células
leveduriformes foi seguida de formação de tubo germinativo. Os biofilmes maduros,
produzidos após incubação de até 48 horas, consistiam em uma densa rede de
leveduras, hifas e pseudo-hifas encapsuladas pela matriz de material de
polissacarídeo extracelular (HAWSER; DOUGLAS, 1994). A literatura mostrou que
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C. albicans desenvolve-se em três fases distintas: inicial (0 a 11 horas), intermediária
(12 a 30 horas), madura (38 a 72 horas) (CHANDRA et al., 2001; CHANDRA et al.,
2001; RAMAGE et al., 2001a).
Inicialmente, a maioria das espécies de Candida adere à superfície e
apresenta-se na forma de blastosporos leveduriformes. Chandra et al. (2001b)
relataram que células de C. albicans crescendo sobre elastômero de silicone
produziam uma camada confluente quase uniforme de blastoporos aderentes. Em 3
a 4 horas, aparecem na superfície do substrato microcolônias distintas.
Aproximadamente após 11 horas, aparecem as comunidades de C. albicans como
espessas faixas de crescimento fúngico, devido a multiplicação celular e a
agregação ao longo das áreas de irregularidade de superfície. A fase de
desenvolvimento intermediária foi caracterizada pelo aparecimento de material de
matriz extracelular (por volta de 12 – 14 horas), o qual foi identificado como um filme
opaco recobrindo as microcolônias fúngicas (CHANDRA et al., 2001b).
Durante a fase de maturação, a quantidade de material extracelular aumenta
com o tempo de incubação, até as comunidades de C. albicans ficarem
completamente recobertas por este material. As observações por meio de
microscópio confocal a laser confirmaram que o biofilme de C. albicans passa por
três fases de desenvolvimento e apresentaram uma arquitetura altamente
heterogênea em termos de distribuição de células fúngicas e material extracelular. A
ausência de material extracelular na fase inicial do biofilme foi confirmada pela
apresentação ortogonal em microscópio confocal a laser (MUKHERJEE et al., 2005).
A complexidade estrutural do biofilme representa o arranjo espacial para
facilitar o influxo de nutrientes, eliminação de resíduos e produtos e estabelecimento
de micronichos em toda a extensão do biofilme (ANDES et al., 2004; RAMAGE et
al., 2004).
As conversões morfogenéticas de C. albicans – a capacidade de alternar
reversivelmente entre levedura e formas filamentosas – são importantes para
múltiplos aspectos da biologia e patogenicidade da levedura. A formação de hifas de
C. albicans ocorre em resposta a estímulos distintos do ambiente e é controlada por
uma complexa rede regulatória (BERMAN; SUDBERY, 2002; BROWN; GOW, 1999).
Outro aspecto da formação de biofilme está relacionado com as condições de
fluxo estático ou dinâmico, os quais favorecem o desenvolvimento de biofilmes
extensos. Os biofilmes de C. albicans formados sob condições estáticas contêm
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pequenas quantidades de material exopolimérico (HAWSER; BAILLIE; DOUGLAS,
1998) e, quando as células são incubadas sob agitação constante, observa-se uma
grande produção de polissacarídeo extracelular. Quando as células em crescimento
estão sob condições de fluxo forte ou forças de cisalhamento, alterações de
demanda de oxigênio ou nutriente os biofilmes microbianos formam-se mais
facilmente (DONLAN; COSTERTON, 2002; KUMAMOTO, 2002).
Os fungos, sendo células mais complexas do que as bactérias, causam
infecções que são frequentemente difíceis de diagnosticar e tratar, e alcançam altos
índices de mortalidade (PERLROTH; CHOI; SPELLBERG, 2007; PIERCE et al.,
2008).

2.5 Epidemiologia
As infecções do trato urinário associadas ao cateter são as infecções
nosocomiais mais comuns no ambiente hospitalar, totalizando aproximadamente
40% de todas as causas de infecção e representam a segunda maior condição de
predisposição para o desenvolvimento de sepse. Apesar de as infecções do trato
urinário associadas ao cateter serem causadas principalmente por bactérias, as
espécies de Candida aparecem entre os principais agentes (MAKI; TAMBYAH,
2001). A patogenicidade das diferentes espécies de Candida está associada com a
capacidade de formação dos biofilmes. A aderência e formação de biofilme são
estágios essenciais para o estabelecimento de infecções causadas por leveduras
(HAWSER; DOUGLAS, 1994).
Um estudo caso-controle mostrou que o risco de desenvolver candidúria foi
doze vezes maior após cateterização urinária, seis vezes maior após a
administração de antibióticos de amplo espectro e anormalidades no trato urinário,
quatro vezes maior após cirurgias abdominais, duas vezes maior na presença de
diabetes mellitus e uma vez, após a administração de corticosteróides (GULER et
al., 2006).
Candida spp. foi o patógeno causador de 27% de todas as infecções do trato
urinário associadas ao cateter (PLATT et al., 1986) . O uso de cateteres de Foley foi
associado com candidúria em 78% dos pacientes (KAUFFMAN et al., 2000;
LUDSTROM; SOBEL, 2001).
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Febré et al. (1999) demonstraram que nas infecções urinárias por leveduras
C. albicans é a espécie mais comumente isolada do trato urinário, sendo
responsável por cerca de 50% a 70% dos episódios de infecção.
De acordo com Guler et al. (2006), Kauffeman et al. (2000) e Sobel et al.
(2000) Candida albicans aparece como a espécie mais comumente isolada da urina
de pacientes com candidúria, seguida por C. glabrata.
Segundo Wisplinghoff et al. (2004) Candida sp. aparece como quarta causa
de infecções sanguíneas em hospitais na América do Norte, estando associadas
com estadia prolongada e alta taxa de mortalidade, a despeito dos avanços no
gerenciamento das infecções e na disponibilidade de mais agentes antifúngicos
ativos (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003; PFALLER; DIEKEMA, 2007;
WENZEL; GENNINGS, 2005; ZAOUTIS et al., 2005). De acordo com estudo
realizado por Gudlaugsson et al. (2003) em pacientes hospitalizados em Iowa
(Estados Unidos da América) no período de 1997 a 2001, a mortalidade em
candidemia nosocomial foi de 61%, maior do que os 38% observados por Wey et al.
(1988) durante o período de 1983 a 1986, sugerindo que a taxa de mortalidade
aumentou.
Um estudo realizado por Bougnoux et al. (2008) durante o período de 2001 a
2002 em Unidades de Tratamento Intensivo de 14 Hospitais Universitários de Paris
(França), revelou que a incidência média de candidemia e candidúria foi de 6,7 e
27,4 de 1000 admissões, respectivamente. Oito por cento dos pacientes com
candidúria desenvolveram candidemia com a mesma espécie de levedura. O
intervalo médio entre a admissão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e a
candidúria foi de aproximadamente 17 dias e de 19 dias para ocorrência de
candidemia.
De acordo como Alvarez-Lerma et al. (2003) C. albicans e outras espécies de
Candida representam um terço de todas as infecções do trato urinário associadas ao
cateter, adquiridas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). A ocorrência de
candidúria foi demonstrada em 22% dos pacientes admitidos em UTIs da Espanha,
durante o período de uma semana ou mais.
Um estudo realizado por Dimopoulos et al. (2008) durante o período de
Janeiro de 2001 a Dezembro de 2005 incluiu 56 episódios de candidemia de 1037
admissões em UTI´s (5,4%). Desses pacientes, 36/56 (64,3%) apresentaram
candidemia causada por C. albicans e 20/56 (35,7%), tiveram a doença causada por
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espécies de Candida não-albicans, sendo 8/56 (14,3%) devido à C. glabrata; 6/56
(10,7%) por C. tropicalis; 3/56 (5,4%) C. parapsilosis; 1/56 (1,8%) C. lusitaniae; 1/56
(1.8%) C. krusei e 1/56 [1.8%] C. dubliniensis. A candidemia causada por espécies
não-albicans foi associada com alta taxa de mortalidade, comparada com doença
causada por C. albicans.
Em 1998, Candida spp. foi isolada na urina de 166 pacientes internados no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-SP. Os
prontuários médicos de 100 destes pacientes, com candidúria detectada depois de
três ou mais dias de hospitalização, foram revisados sobre aspectos microbiológicos,
epidemiológicos e clínicos. C. tropicalis foi isolada em 53% e C. albicans em 36%
dos casos. Em 76% dos doentes, a urocultura mostrou mais de 20.000 colônias de
leveduras/ml. Doenças subjacentes crônicas, como neuropatias, cardiopatias,
neoplasias e trauma foram freqüentes. Dos pacientes, 25% tinham diabetes mellitus.
Os

principais

fatores

predisponentes

associados

com

candidúria

foram:

antibioticoterapia prévia (93%), sonda vesical de demora (83%), cirurgia nos últimos
60 dias (48%), insuficiência renal (32%), infecção bacteriana simultânea (28%) e uso
de corticosteróides (20%) ou imunossupressores (10%). Apenas 43/100 pacientes
foram tratados, 42 com fluconazol ou anfotericina B. No período de 60 dias após o
episódio de candidúria, 40% dos doentes faleceram (OLIVEIRA; MAFFEI;
MARTINEZ, 2001).

2.6 Estratégias de Prevenção
Desde sua descoberta, várias estratégias de controle de crescimento do
biofilme em dispositivos médicos foram sugeridas, incluindo redução do tempo de
cateterização, uso tópico de pomadas antimicrobianas e revestimento do lúmen do
cateter com agentes antimicrobianos (BURTON et al., 2006).
Entretanto, microrganismos encontrados nos arredores do dispositivo podem
sofrer a ação de antimicrobianos antes de colonizar a superfície do cateter e adotar
um fenótipo de resistência (JONES et al., 2006). Burton et al. (2006) atestaram a
atividade antibiofilme de N-acetil-D-glucosamina-1-fosfato acetiltransferase (GlmU),
um polipeptídeo catiônico, contra uropatógenos Gram-positivos e Gram-negativos
associados ao cateter.
Darouiche et al. (2008) utilizaram uma combinação de clorexidina e sulfato de
protamina para determinar in vitro atividade contra uma variedade de bacilos Gram-
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negativos, cocos Gram-positivos e C. albicans. A clorexidina possui atividade
antimicrobiana de amplo espectro, atribuída ao rompimento da membrana celular e o
sulfato de protamina (polipeptídeo catiônico) aumenta a permeabilidade da
membrana celular, facilitando o transporte de componentes antimicrobianos ao
citoplasma. Tanto a clorexidina como a protamina possuem atividade in vivo contra
infecções associadas aos biofilmes.
Outras substâncias orgânicas são utilizadas para inibir a multiplicação de
microrganismos, como o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) um quelante de
cálcio e ferro com atividade anticoagulante e inibitória contra estafilococos e Candida
spp. (GIL; CASANOA; MARTINEZ, 1994; KITE et al., 2004; REARDON; WARNER;
TROWBRIDGE, 1991).
Segundo Biernat et al. (2007) e Raad et al. (2002) a minociclina e o EDTA
apresentam elevada atividade sinérgica na descontaminação da superfície de
cateter venoso central – hemodiálise, quando combinados em solução, e possuem
atividade contra os microrganismos que colonizam polímeros, como estafilococos,
bacilos Gram negativos e Candida spp.
Estudos de Gil; Casanoa; Martinez (1994) mostraram que o EDTA bloqueia o
desenvolvimento de hifas em C. albicans.
Ramage et al. (2007) demonstraram um efeito inibitório do EDTA no
desenvolvimento de biofilmes de C. albicans por meio da adição do componente em
diferentes estágios de aderência. Esses experimentos permitiram determinar se o
EDTA desempenha um efeito inibitório na formação do biofilme e se a morfologia
resultante das populações celulares aderentes estava relacionada aos efeitos do
produto. A densidade do biofilme e morfologia celular foi drasticamente alterada pela
adição de elevadas concentrações de EDTA no estágio inicial de aderência. A
morfologia das células fúngicas inseridas no biofilme mudou, de maneira dosedependente, para um biofilme constituído de hifas com o decréscimo da
concentração do produto e com aumento no tempo de aderência, após a adição do
quelante.
Outros grupos demonstraram que as soluções de EDTA podem ser utilizadas
para prevenir infecções relacionadas ao cateter e causadas por microrganismos
clinicamente relevantes, incluindo C. albicans (PERCIVAL et al., 2005; RAAD et al.,
2003).
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O EDTA quela íons metálicos que são essenciais para a integridade da
estrutura e adaptação dos microrganismos. Cátions divalentes também são
importantes na composição da matriz de polissacarídeo extracelular.(TURAKHIA;
COOKSEY; CHARACKLIS, 1983).
Os cátions como o cálcio são essenciais para a morfogênese e os eventos de
sinalização de sinal em C. albicans, incluindo a formação de biofilme. Isso indica o
potencial terapêutico de aplicações de EDTA e outros quelantes de cálcio. Esses
componentes podem ser inadequados para uso interno, devido aos efeitos não
específicos em eucariotos. Entretanto, em biomateriais implantados, como os
cateteres, essas substâncias podem ser utilizadas como coberturas para prevenir a
colonização de células leveduriformes, a disseminação e o estabelecimentos de
sítios distais de infecção (RAMAGE et al., 2007).

2.7 Expressão Gênica
A base molecular para formação e desenvolvimento de biofilmes de Candida
albicans ainda não é totalmente compreendida. Entretanto, está bem estabelecido
que a interação de C. albicans com células do hospedeiro ou superfícies inertes
ocasiona mudanças na expressão gênica (GÁRCÍA-SÁNCHEZ et al., 2004;
MARCHAIS et al., 2005; MURILLO et al., 2005).
A complexidade das interações entre C. albicans e os tecidos humanos
sugere que este fungo possui numerosos mecanismos para adaptar-se aos sítios
anatômicos do hospedeiro, na maioria dos casos, para colonizar os tecidos sem
causar doença. Apesar do envolvimento dos fatores do hospedeiro nesse processo,
a versatilidade de interações entre C. albicans e o ambiente do organismo são
indubitavelmente controladas pela expressão diferencial de genes, codificando
fatores-chave necessários para a adaptação do fungo a uma grande variedade de
ambientes (HOYER, 2001).
Uma característica de C. albicans que pode ser correlacionada com
patogenicidade é a capacidade de aderência à superfície do hospedeiro. Cepas
aderentes de C. albicans são mais patogênicas do que cepas que apresentam um
fenótipo menos aderente. Além disso, existe uma hierarquia entre as espécies de
Candida, sendo a espécie patogênica mais frequentemente isolada, aquela que
exibe uma grande capacidade adesiva (CALDERONE; BRAUN, 1991).
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É geralmente aceito que a aderência de C. albicans é causada por proteínas
e fatores de carboidratos. A família de genes ALS (Agglutinin-like Sequence) tem o
potencial para explicar fenômenos de adesão (HOYER, 2001).
Chandra et al. (2001b) realizaram um estudo preliminar investigando
diferenças na expressão gênica em biofilmes de Candida albicans utilizando a
ferramenta molecular Northern Blot e relataram que os genes da família ALS foram
diferencialmente expressos (GAUR; KLOTZ, 1997; HOYER et al., 1995; HOYER et
al., 1998; HOYER; PAYNE; HECHT, 1998; HOYER; HECHT, 2000; HOYER;
HECHT, 2001).
O gene ALS1 foi primeiramente descrito em C. albicans por Hoyer et al.
(1995) e o gene ALS3 foi sequenciado por Hoyer et al. (1998).
Desde a caracterização do primeiro gene, os dados indicam que a família ALS
inclui pelo menos nove genes (ALS1, ALS2, ALS3, ALS4, ALS5, ALS6, ALS7, ALS8
e ALS9) (GAUR; KLOTZ, 1997; HOYER et al., 1995; HOYER et al., 1998; HOYER;
PAYNE; HECHT, 1998; HOYER; HECHT, 2000; HOYER; HECHT, 2001).
Os genes da família ALS apresentam três domínios gerais (HOYER, 2001). O
domínio 5´ inclui aproximadamente 1.300 pares de bases (pb), que tem uma
identidade de 55 a 90% com outros genes da família e codifica uma região protéica
que contém uma relativa falta de glicosilação nos aminoácidos 320 a 330. Essa
região protéica é seguida por aproximadamente 100 aminoácidos, que são ricos em
Serina (Ser) e Treonina (Thr). Após o domínio 5´ existe uma região central
consistindo inteiramente de repetições em tandem de 108 pares de bases. Essa
sequência de repetições em tandem (sequência de nucleotídeos que se repete) é
bastante variável, mas cada uma codifica uma sequência de aminoácidos rica em
Serina e Treonina (Ser/Thr) e muitas cópias contém sítios de N-glicosilação
(HOYER, 2001). O último domínio, 3´, é menos conservado no tamanho e
seqüência, mas na maioria dos casos, também codifica uma proteína rica em Serina
e Treonina (Ser/Thr) com sítios de N-glicosilação (FU et al., 2002; HOYER; PAYNE;
HECHT, 1999; HOYER et al., 1999; ZHAO et al., 2006).
O gene ALS1 possui 3786 pares de bases (HOYER et al., 1995) e o gene
ALS3 possui 3360 pares de bases (HOYER et al., 1998).
Os genes ALS são diferencialmente regulados em C. albicans por condições
fisiológicas relevantes, como modificações no meio de crescimento (ALS1) (HOYER,
et al., 1995; HOYER, et al., 1998) forma morfológica (ALS3/ALS8) (HOYER et al.,
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1998; HOYER; HECHT, 2000) e estágio de crescimento (ALS4) (HOYER; PAYNE;
HECHT, 1998).
A expressão dos genes ALS foi deduzida in vivo por meio de detecção
imunohistoquímica de proteínas Als na superfície de células de C. albicans em
tecidos, em um modelo de doença disseminada em murinos (HOYER et al., 1999).
As proteínas Als foram encontradas na superfície de três diferentes cepas de C.
albicans em todos os tecidos examinados. Esses resultados indicam que as
proteínas Als apresentam uma presença difundida no hospedeiro e desempenham
um papel na interação patógeno-hospedeiro (HOYER, 2001). As características
gerais dos genes ALS1 e ALS3 estão representadas na Figura 2.

Figura 2. Esquema das características dos genes ALS1 e ALS3. Cores
idênticas são utilizadas para indicar regiões de similaridade entre os genes
(adaptada de HOYER et al.,2008)

O gene ALS1 foi isolado a partir de uma busca realizada para identificar
genes transcritos em hifas, mas não em formas leveduriformes. Apesar disso, os
experimentos indicaram que ALS1 não é um gene específico de hifas, mas é
transcrito em resposta aos componentes do meio de crescimento (HOYER et al.,
1995). O gene ALS1 codifica uma proteína com similaridades com a alfa-aglutinina,
uma glicoproteína de adesão de superfície celular de Saccharomyces cerevisae, que
facilita o contato célula-a-célula durante a ligação da levedura (HAWSER; TANNER,
1989; HOYER; PAYNE; HENCHT, 1998; LIPKE; WOJCIECHOWICZ; KURJAN,
1989).
Uma localização na superfície celular, aliada a similaridades à alfa-aglutinina,
indica que ALS1p possui uma função adesiva, com aderência às células do
hospedeiro (GAUR; KLOTZ, 1997). As células de Candida spp., sendo mais
adesivas, tendem a ser mais patogênicas (CALDERONE; BRAUN, 1991).
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O gene ALS3 foi inicialmente descrito como específico de hifas (HOYER et
al., 1998).
Em um modelo in vitro de formação de biofilme sobre cateter, uma cepa de C.
albicans com deleção no gene ALS3 foi incapaz de formar um biofilme maduro,
apresentando camada basal de células leveduriformes, sem a subseqüente
formação de hifas. A avaliação da mesma cepa em um modelo in vivo de biofilme
em cateter mostrou que a mutante ainda foi capaz de formar biofilme (NOBILE et al.,
2006).
O gene ALS3 foi apontado como superexpresso durante a formação de hifas
de C. albicans, o que sugere que ele pode desempenhar uma função no
desenvolvimento do biofilme deste microrganismo (HOYER et al., 1998; ZHAO et al.,
2004).
Monitorar a expressão gênica através da medida dos níveis de mRNA (RNA
mensageiro) de células planctônicas ou em biofilme pode identificar genes
envolvidos na formação do mesmo. O ensaio quantitativo (qPCR) pode detectar
mudanças sutis na expressão gênica (BUSTIN, 2002; FREEMAN; WALKER;
VRANA, 1999).
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos Gerais
Estudar a aderência de Candida spp. sobre cateteres urinários de látex
siliconizado e silicone total por métodos microbiológicos e microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e a atividade do M-EDTA® sobre os biofilmes formados. Avaliar a
expressão dos genes ALS1 e ALS3 em Candida albicans SC5314.

3.2 Objetivos Específicos
1) Produzir biofilme e avaliar a aderência de Candida spp. sobre superfície abiótica
de cateter de Foley confeccionado em látex siliconizado (LS) e silicone total (ST).

2) Avaliar a viabilidade celular de Candida spp. recuperada do biofilme microbiano,
através da contagem de unidades formadoras de colônia (UFCs).

3) Observar, por meio de microscópio eletrônico de varredura, os microrganismos
aderidos à superfície interna do cateter de Foley.

4) Por meio do teste XTT, estudar a viabilidade das células de Candida spp. em
biofilme formado sobre a superfície de cateter de Foley.

5) Avaliar a viabilidade das células de Candida spp. em biofilme formado sobre a
superfície do cateter após ação do M-EDTA®.

6) Avaliar a expressão dos genes ALS1 e ALS3 do biofilme de Candida albicans pelo
método Real Time PCR.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Material

4.1.1 Cateter
Foram utilizados cateteres urinários adquiridos no comércio. As Figuras 3 e 4
mostram cateteres urinários confeccionados em Látex siliconizado e Silicone total,
respectivamente.

- Cateter de Foley de 2 vias confeccionado em látex siliconizado 14 Fr, 30 cc, 40 cm
(RUSCH; Malaysia).

Figura 3. Cateter urinário de Látex siliconizado

- Cateter de Foley de 2 vias confeccionado em silicone (100%) 14 Fr, 30 cc, 40 cm
(RUSCH; Malaysia).

Figura 4. Cateter urinário de Silicone total
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Os cateteres foram seccionados, sob condições de esterilidade, em
segmentos de 1 cm de comprimento.

4.1.2 Leveduras

Para a formação de biofilme in vitro foram utilizadas as seguintes cepas de
leveduras:
- Candida albicans ATCC18804*
- Candida albicans SC5314**
- Candida albicans – cepa de campo***
- Candida glabrata ATCC2001*

* Cepas obtidas do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS,
Departamento de Microbiologia – Laboratório de Materiais de Referência – Setor de
Fungos, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Rio de Janeiro – R.J.
** Cepa selvagem (American Type Culture Collection MYA-2876) gentilmente cedida
pelo Prof. Dr. Edvaldo Antonio Ribeiro Rosa – Pontifícia Universidade Católica –
(PUC), Curitiba – P.R.
*** Cepa isolada de urocultura, cedida pelo Laboratório de Microbiologia Clínica do
NAC – Núcleo de Atendimento a Comunidade, da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas - UNESP, Campus de Araraquara – S.P.

4.1.3 Anti-Biofilme
- CATH-SAFE® M-EDTA® (Cloridrato de minociclina 3 mg/ml + Ededato dissódico 30
mg/ml) Anti-Biofilme: Pó para preparar solução para prevenir infecções de cateter.
Lote: 0710E, Laboratório LEBON, Porto Alegre, R.S.
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4.2 Métodos

4.2.1 Preparo e Padronização das Suspensões Microbianas (JIN et al., 2004)
Cepas de Candida albicans ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans –
cepa de campo e C. glabrata ATCC2001 foram semeadas individualmente, pelo
método do esgotamento, em placas de Petri (90x15 mm) contendo Ágar SabouraudDextrose (OXOID). As placas foram incubadas a 35±1°C durante 18 – 24 horas.
Após o crescimento, aproximadamente 3 – 5 colônias leveduriformes foram
inoculadas em tubos Falcon contendo Caldo YNBD (DIFCO, pH=5,4±1). Os tubos
foram incubados em agitador orbital a 35±1°C, sob agitação de 70 – 75 rpm durante
24 horas.
Após esse período, a suspensão microbiana foi centrifugada a 2.500 g a 4°C.
O sobrenadante foi descartado e a biomassa celular foi ressuspensa em 10 ml de
tampão fosfato (pH=7,2). Os tubos foram novamente centrifugados e submetidos ao
mesmo procedimento, repetido três vezes para lavagem da biomassa celular. Após
a lavagem, a biomassa celular foi ressuspensa em tampão fosfato (pH=7,2) e a
densidade óptica da suspensão foi ajustada em espectrofotômetro a 0,38 no
comprimento de onda de 520 nm, o que corresponde aproximadamente a
concentração de 1x107células/ml.

4.2.2 Pré-tratamento dos Segmentos de Cateter (CHANDRA et al., 2008)
Os segmentos de cateter de látex siliconizado (LS) e silicone total (ST) foram
introduzidos individualmente em poços de placas de polipropileno de cultura de
tecidos (12 poços), sendo três amostras, destinadas à análise da viabilidade celular
pelo método de redução do XTT; três amostras, destinadas à análise da viabilidade
celular por meio de cultura; três amostras, destinadas à microscopia eletrônica de
varredura; e outras três amostras, destinadas ao controle negativo. A cada poço das
placas de cultura de tecidos foram adicionados 2 ml de Soro Fetal Bovino estéril e
inativado para mimetizar a camada condicionante. As placas foram incubadas em
agitador orbital a 35±1°C, sob agitação de 70 – 75 rpm, por 18 a 24 horas. A Figura
5 mostra os segmentos de cateter de LS e ST em pré-tratamento com soro fetal
bovino.
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Figura 5. Placas de cultura de tecidos com 12 poços contendo
segmentos de cateter de LS e ST imersos em Soro Fetal Bovino.

4.2.3 Fase de Adesão (CHANDRA; MUKHERJEE; GHANNOUM, 2008)
Após 18 a 24 horas, a alíquota de Soro Fetal Bovino foi removida das placas.
A cada poço das placas foram adicionados 4 ml da suspensão microbiana (1x107
células/ml), exceto aos poços contendo amostras-controle (controle-negativo), que
foram adicionados de 4 ml de tampão fosfato (pH=7,2) esterilizado, sem inóculo
microbiano.
As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35±1°C, sem agitação,
durante 90 minutos.

4.2.4 Formação do Biofilme (CHANDRA; MUKHERJEE; GHANNOUM, 2008)
Em seguida, a suspensão microbiana e tampão fosfato (pH=7,2) foram
removidos individualmente dos poços das placas.
A cada poço das placas, foram adicionados 4 ml de Caldo YNBD (DIFCO,
pH=5,4±1). As placas foram incubadas em agitador orbital a 35±1°C, sob agitação
de 70 – 75 rpm, durante 6, 24, 48 e 72 horas.
Após cada período de tempo, as placas foram removidas da incubação e os
segmentos de cateter foram processados, conforme descrito a seguir.
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4.2.5 Análise da Viabilidade Celular pelo Método de Redução do XTT
(CHANDRA; MUKHERJEE; GHANNOUM, 2008)
Os segmentos de cateter destinados à análise da viabilidade celular pelo
método de redução do XTT e os segmentos de cateter - amostras-controle – foram
lavados em tampão fosfato (pH=7,2) para remoção dos microrganismos nãoaderentes e transferidos individualmente para nova placa de cultura de tecidos.
A cada poço da nova placa, foram adicionados 4 ml de tampão fosfato
(pH=7,2), 50 µl de solução de XTT (1 mg/ml – Sigma) e 5 µl de solução de
menadiona (1 mM – Sigma). Os valores da reação de XTT indicam a atividade
metabólica das células de Candida spp. A enzima desidrogenase mitocondrial,
presente na mitocôndria das células leveduriformes, é capaz de reduzir o sal de
tetrazólio (XTT) produzindo formazan que, na reação, apresenta uma cor laranja,
mensurada em espectrofotômetro a 492 nm.
As placas foram incubadas em agitador orbital a 35±1°C, sob agitação
constante de 70-75 rpm durante 5 horas para que a reação ocorra. Após esse
período uma alíquota de 100 µl do sobrenadante foi transferida individualmente para
poços de uma microplaca de 96 cavidades. A densidade óptica do produto de cor
laranja foi mensurada em Leitor de Microplacas (Multiskan Ascent – Labsystems) a
492 nm e a densidade óptica das amostras-controle foi utilizada como background
(absorbância do controle negativo) na leitura. O resultado das leituras foi expresso
em valores de absorbância a 492 nm.

4.2.5.1 Cálculo dos valores de absorbância

Os valores finais de absorbância foram obtidos após uma operação, conforme
equação (1).

Abs (final) = Abs (teste) – Abs (controle negativo)

(1)
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4.2.6 Teste de Suscetibilidade de Candida sp. segundo Chandra; Mukherjee;
Ghannoum (2008)
O produto M-EDTA® apresenta-se sob a forma de pó solúvel acondicionado
em seringas descartáveis. O produto foi reconstituído em 3 ml de Caldo YNBD
(DIFCO, pH=5,4±1) e homogeneizado para melhor solubilização.
Os segmentos de cateter contendo biofilmes de 6, 24, 48 e 72 horas
previamente formados (descrito em 4.2.1 – 4.2.4) foram transferidos para poços de
novas placas de cultura de tecidos, aos quais foi adicionada uma alíquota de
solução de M-EDTA®. As placas foram incubadas a 35±1°C, em estufa
bacteriológica, sem agitação durante 48 horas. Em paralelo, segmentos de cateter
contendo biofilme não foram submetidos ao tratamento com solução de M-EDTA®,
sendo usados como controles da viabilidade celular. Ainda, segmentos de cateter
sem biofilme foram submetidos ao tratamento, funcionando como controle negativo e
background da reação.
Após esse período, as placas foram removidas da incubação e os segmentos
de cateter foram submetidos ao procedimento de quantificação da viabilidade celular
pelo método da redução do XTT, conforme descrito em 4.2.5.
A atividade metabólica das células em biofilme, submetidas ao tratamento em
solução de M-EDTA®, foi comparada com a atividade dos biofilmes formados na
ausência de qualquer droga.

4.2.7 Contagem de Células Viáveis pelo Método do Espalhamento (BROCK,
MADINGAN, 1991)
Os segmentos de cateter destinados à análise da viabilidade celular por meio
de cultura foram lavados em tampão fosfato (pH=7,2) para remoção dos
microrganismos não-aderentes e transferidos individualmente para tubos de vidro
(15x125mm) contendo 5ml de solução salina esterilizada.
Os tubos foram submetidos a banho ultrassônico a 25 kHz durante 8 minutos
e homogeneizados em vortex durante 10 segundos.
Uma diluição seriada (até 10-5) da solução obtida foi realizada.
Foram preparados 5 tubos de vidro (15x125 mm) contendo 9 ml de solução
salina esterilizada.
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Uma alíquota de 1 ml da solução submetida a banho ultrassônico foi
transferida para o primeiro tubo contendo solução salina (diluição 1:10 ou 10-1). O
tubo foi homogeneizado vigorosamente em agitador de tubos.
Em seguida, uma alíquota de 1 ml da diluição anterior (10-1) foi transferida
para o segundo tubo contendo solução salina (diluição 1:100 ou 10-2). O tubo foi
homogeneizado vigorosamente.
Uma alíquota de 1 ml da diluição anterior (10-2) foi transferida para o terceiro
tubo, resultando em uma concentração de 1:1000 ou 10-3 e assim por diante, até
obter uma concentração de 10-5 células/ml. Por fim, 1 ml da última diluição (10-5) foi
retirado e desprezado.
Uma alíquota de 100 µl de cada diluição foi semeada em placas de Petri
descartáveis (90x15mm) contendo aproximadamente 20 ml de ágar SabouraudDextrose (OXOID). A alíquota foi espalhada utilizando alça bacteriológica
descartável. As placas foram invertidas e incubadas em estufa bacteriológica a
35±1°C durante 24 horas.
Após o crescimento, efetuou-se a contagem das unidades formadoras de
colônia (UFCs) e o resultado foi expresso como UFC/ml.

4.2.8 Preparo das Amostras para Análise por Meio de Microscópio Eletrônico
de Varredura (MEV) de acordo com técnicas sugeridas por Videla et al. (1995);
modificado por Pizzolitto (1997)
Os segmentos de cateter destinados à análise por meio de microscópio
eletrônico de varredura foram lavados com tampão fosfato para remoção das células
não-aderentes, transferidos para tubos de microcentrífuga (1,5 ml) e fixados com
solução glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato 0,1 M (pH 7,1) durante 15 minutos.
Em seguida, os segmentos de cateter foram submetidos à desidratação
gradual e completa em séries de álcool, por 15 minutos cada um (15, 30, 50, 75, 95
e 100%).
Os segmentos de cateter foram secos em estufa a 35±1°C, metalizados com
ouro (Balzers SCD050 Sputter Coater) para tornar a amostra condutora e a
observação da topografia dos biofilmes foi realizada em microscópio eletrônico de
varredura (Digital Scanning Microscope DSM 960), no Laboratório de Microscopia
Eletrônica do FCM – Instituto de Física de São Carlos – USP, São Carlos – S.P.
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4.2.9 Métodos Moleculares
Os métodos moleculares foram realizados no Laboratório de Genética
Molecular, do Departamento de Morfologia da Faculdade de Odontologia – UNESP,
Campus de Araraquara, com a colaboração da Profa. Dra. Raquel Mantuaneli
Scarel-Caminaga.

4.2.9.1 Extração de RNA pelo método Trizol (adaptação de SOKOLOVSKY et al.,
1990)
Os segmentos de cateter de látex siliconizado (LS) e silicone total (ST)
contendo

biofilme

de

C.

albicans

SC5314

previamente

formado

foram

acondicionados em nitrogênio líquido (-180°C) até o momento do uso. Após esse
período, os segmentos de cateter foram transferidos para tubos cônicos (15 ml),
adicionados de 1 ml de solução salina e submetidos a banho ultrassônico a 25 kHz
para recuperação das células em biofilme.
Os segmentos foram removidos e os tubos cônicos (15 ml) foram
centrifugados a 3.500 g a 4°C durante 5 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi
removido e a cada tubo, foram adicionados 3,5 ml de Trizol e, o volume
correspondente, de pérolas de vidro (450-600 nm - Sigma). Os tubos foram agitados
vigorosamente em vortex por 15 minutos para lise celular.
Em seguida, os tubos foram mantidos a temperatura ambiente por 10 minutos
e centrifugados a 3.000 rpm a 4°C durante 10 minutos.
Com uma pipeta, a fase superior foi transferida para um novo tubo cônico (15
ml) e o volume final foi anotado. Para 0,75 ml de Trizol recuperado após a
centrifugação,

foram

adicionados

0,2

ml

de

Clorofórmio.

A

mistura

foi

homogeneizada vigorosamente em vortex, mantida a temperatura ambiente por 10
minutos e centrifugada a 3.000 rpm a 4°C durante 15 minutos.
Com uma pipeta, a fase aquosa (superior) foi transferida para um novo tubo
cônico (15 ml) e o volume final foi anotado.
Um volume, correspondente ao recuperado na etapa anterior, de Fenol:
clorofórmio: álcool isoamílico (25:24:1) foi adicionado. A mistura foi agitada
gentilmente, estocada a temperatura ambiente por 10 minutos e centrifugada a
3.000 rpm a 4°C durante 15 minutos.
Com uma pipeta, a fase aquosa (superior) foi transferida para um novo tubo
cônico (15 ml) e o volume final foi anotado.
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Uma alíquota de 0,25 ml de Isopropanol e 0,25 ml de solução de Citrato de
sódio 0,4 M e Cloreto de sódio 0,8 M foi adicionada. A mistura foi agitada
gentilmente, estocada a temperatura ambiente por 10 minutos e centrifugada a
3.000 rpm a 4°C durante 30 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi
descartado.
A cada tubo, foi adicionado 1,0 ml de Etanol 75%. Os tubos foram
centrifugados a 3.000 rpm a 4°C durante 5 minutos.
Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o pellet de RNA foi
mantido à temperatura ambiente para secar. Em seguida, o pellet foi ressuspenso
em água bidestilada com DEPC (dietilpirocarbonato), quantificado em Biofotômetro a
260 nm e estocado sob refrigeração a -80°C.

4.2.9.2 Quantificação de RNA em Biofotômetro
Em um tubo de microcentrífuga (0,2 ml) foram adicionados 970 l de água
livre de nucleases e uma alíquota de 3 l do sobrenadante contendo RNA. O tubo foi
homogeneizado e a leitura foi realizada em Biofotômetro a 260 nm.

4.2.9.3 Reações de Transcrição Reversa – RT- PCR
Foi sintetizado o DNA complementar (cDNA) de todas as seqüências gênicas
expressas no biofilme e células planctônicas de C. albicans SC5314 por meio da
transcrição reversa utilizando o kit comercial SuperScript III First-Strand Synthesis
Super Mix (Invitrogen).
As amostras contendo RNA foram retiradas do freezer (-80°C) e mantidas em
recipiente contendo gelo picado.
Em um microtubo (0,2 ml) o volume de RNA correspondente à concentração
de cerca de 350 ng (quantificado por meio de leitura em Biofotômetro) foi acrescido
de 1 µl de Oligo dT, 1 µl de Annealing Buffer (tampão de anelamento) e água livre de
nucleases até completar o volume final de 8 µl. A reação foi incubada em
termociclador (Eppendorf Mastercycler Gradient) a 65°C por 5 minutos. Em seguida,
o microtubo foi mantido em gelo por 1 minuto, sendo acrescido de 10 µl do Mix da
Reação First-Strand e 2 µl do Mix das enzimas SuperScript III / RNAseOUT. Os
microtubos foram novamente acondicionados em recipiente contendo gelo picado
durante 1 minuto e a reação foi incubada a 50°C por 50 minutos, seguido por um
ciclo de 85°C por 5 minutos. Assim foi obtido um volume final de 20 µl de cDNA que
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foi armazenado em freezer (-20°C) até sua utilização para as reações de
amplificação por PCR (reação em cadeia da polimerase).

4.2.9.4 Reação de Amplificação Gênica – PCR Convencional
Foram realizadas reações de amplificação gênica (PCR) convencionais
utilizando o DNA complementar (cDNA) para verificar a eficácia da transcrição
reversa e a integridade do cDNA. Para a amplificação utilizou-se o primer TEF1
(gene constitutivo).
Para um volume final de 25 µl de reação foram adicionados, em microtubos
(0,2 ml), 2,5 µl de tampão (10x PCR RXN Buffer) (Invitrogen); 0,25 µl de uma mistura
de desoxinucleotídeo (dNTP) contendo nucleotídeos - dATP, dTTP, dCTP, dGTP
(concentração final de 20 mM); 0,694 µl de cada primer sense e antisense
(concentração final de 0,5 µM); 0,75 µl de MgCl2 (concentração final de 1,5 mM);
0,15 µl de Taq DNA Polimerase (5 U/ µl) (Invitrogen) (concentração final de 0,75 U);
3 µl de cada amostra de cDNA (concentração de aproximadamente 350 a 400 ng) e
uma alíquota de água livre de nucleases para completar o volume de 25 µl por
amostra.
O processo de amplificação foi realizado em termociclador (Eppendorf
Mastercycler Gradient) conforme os seguintes ciclos:
•Desnaturação inicial de 3 minutos a 93ºC;
• 40 ciclos de reação de PCR, sendo:
• 1 minuto de desnaturação a 92ºC;
• 1 minuto de anelamento a 58°C (para o primer sense e antisense TEF1);
• 2 minutos de extensão a 72ºC;
• Extensão final de 72ºC por 10 minutos.

Após as reações, os produtos da amplificação foram armazenados em freezer
(-20°C) até o momento do uso.

4.2.9.5 Eletroforese de cDNA em Gel de Poliacrilamida 10%
Um gel de poliacrilamida a 10% foi confeccionado para a observação de uma
única banda em cada amostra, confirmando a eficácia da transcrição reversa (RNA
 cDNA) e a especificidade do primer TEF1.
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O gel de poliacrilamida 10% foi confeccionado em cuba de eletroforese
vertical no volume final de 7 ml, utilizando 3,1 ml de água ultra pura; 1,4 ml tampão
TBE (5x concentrado); 2,35 ml de poliacrilamida; 65 µl de APS (Persulfato de
amônia a 10%) e 3 µl de TEMED (Tetramethylethylenediamine) (J. T. Baker) . Para a
corrida utilizou-se o tampão TBE (1x concentrado).
As amostras foram preparadas em poços de microplacas, utilizando-se 10 µl
dos produtos obtidos após a reação de PCR convencional, adicionados de 3 µl de
Loading Buffer (tampão de carregamento). Foi utilizado o marcador de massa
molecular Phix (Fermentas).
As amostras foram aplicadas nos poços formados no gel e a cuba de
eletroforese foi ligada em uma fonte de energia a 100 mA durante aproximadamente
1,5 hora.
Após a corrida, o gel foi transferido para um recipiente contendo solução
fixadora (10% de etanol e 0,5% de ácido acético glacial em água ultra pura). O gel
foi mantido sob agitação durante 1 hora. Após a fixação, o gel foi corado (solução
fixadora adicionada de 0,5 g de nitrato de prata) durante 30 minutos. A solução
fixadora foi armazenada em refrigerador (2 a 8°C) para posterior utilização.
Após a coloração, o gel foi lavado em água ultra pura por 3 vezes. Em
seguida, foi adicionada a solução reveladora (3% NaOH e 0,5% de formaldeído em
água ultra pura) e o gel foi agitado levemente até o surgimento das bandas nas
amostras e no marcador. Para interromper a revelação, a solução reveladora foi
descartada e a solução fixadora (previamente reservada em refrigerador) foi
adicionada.
O gel foi observado em transiluminador e a imagem capturada em
Fotodocumentador UVP GDS 8000.

4.2.9.6 Reações de PCR quantitativo em Tempo Real (RT- qPCR)
As reações de PCR para amplificar o cDNA referente a cada gene a ser
investigado foram realizadas utilizando pares de primers específicos (Tabela 1) e o
Kit Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) no equipamento
Real Time PCR SDS 7500 (Applied Biosystems – obtido através do Projeto
Multiusuários FINEP n° 5085/06). A Figura 6 mostra a molécula de SYBR Green
intercalada na dupla fita de DNA.
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Figura 6. Molécula de SYBR Green (em azul
escuro) intercalada na dupla fita de DNA
(verde)

A investigação da expressão genética foi realizada por meio da quantificação
relativa pelo método de comparação de CT (Threshold cycle) de cada gene alvo de
investigação com o gene constitutivo TEF1 como normalizador (controle endógeno)
da reação. As reações de PCR foram realizadas em microplacas de maneira a
amplificar em um poço um gene de cada vez, ou seja, foi realizado o método
singleplex, em que se amplifica em um poço ou o gene alvo ou o gene normalizador
de acordo com a utilização dos primers específicos.
As reações de amplificação e detecção da expressão gênica foram realizadas
por PCR em Tempo Real utilizando o sistema SYBR Green, por meio da
fluorescência que é emitida quando o SYBR está intercalado à fita dupla de DNA
recém-formada. A quantificação da expressão dos genes alvo, objetivo desta
pesquisa, é relativa à expressão do gene constitutivo, neste caso, o gene TEF1. Em
cada microplaca incluiu-se uma amostra de cada um dos grupos investigados neste
estudo (em duplicata) para cada um dos genes ALS1, ALS3 e TEF1. Além disso, em
cada placa foi adicionado o controle positivo da reação de amplificação e o controle
negativo (contendo água livre de nucleases ao invés de cDNA).
As condições de reação de PCR para cada gene de interesse foram
otimizadas com relação à concentração de primers, ausência da formação de
dímeros (primer-dimer) e eficiência de amplificação do gene alvo. Inicialmente foi
necessário verificar qual a concentração ideal de cada par de primers que será
utilizado nas reações de qRT-PCR. Foram testadas as concentrações de 100, 300 e
500 nM. Em seguida, foi necessário determinar a eficiência de amplificação de cada
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gene. Para isso foi realizada a titulação de uma amostra de cDNA obtida dos
biofilme de C. albicans SC5314 nas seguintes concentrações: 5, 10, 20, 50 e 100 ng.
A ciclagem térmica aplicada foi: 2 minutos a 50°C, 10 minutos a 95ºC, e
quarenta ciclos de 15 segundos a 95ºC, 1 minuto a 60ºC. Um ciclo final com
temperatura crescente de 60 a 95ºC (2°C/min) teve a fluorescência do produto da
PCR medida a cada 15 segundos e esses dados foram empregados para a
obtenção de uma curva de dissociação dos produtos da reação, utilizada para a
análise da especificidade de amplificação. Os resultados foram analisados com base
no valor de CT, que foi definido após o término da reação.

Tabela 1. Primers específicos para cada gene (GREEN et al., 2005)
Gene

GenBank

ALS1

L25902

ALS3

U87956

TEF1

orf19.5119*

Sequência dos Primers
F

5´ TTCTCATGAATCAGCATCCACAA 3´

R

5´ CAGAATTTTCACCCATACTTGGTTTC 3´

F

5´ AATGGTCCTTATGAATCACCATCTACTA 3´

R

5´ GAGTTTTCATCCATACTTGATTTCACAT 3´

F

5´ CCACTGAAGTCAAGTCCGTTGA 3´

R

5´ CACCTTCAGCCAATTGTTCGT 3´

*A sequência do gene TEF1 foi obtida a partir dos dados do genoma em
http://candida.bri.nrc.ca/candida.
4.2.10 Análise estatística
O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com
arranjo fatorial 2X4, sendo um fator o biomaterial utilizado na confecção dos
cateteres (LS e ST) e outro fator, o tempo de incubação dos cateteres contendo
biofilme de leveduras (tempo), obedecendo ao modelo matemático apresentado na
equação (2).
Yijk=µ + bi + tj + bi*tj + eijk

(2)

O modelo matemático incluiu os fatores:


biomaterial (m);



tempo de incubação (t);



interação entre biomaterial e tempo de incubação (m*t);



erro experimental (e).
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Os dados referentes à contagem de leveduras, originalmente em “UFC/ml”
(unidades formadoras de colônia / mililitro), foram transformados pela função y= log
(x+1), onde x é o número de unidades formadoras de colônia.
As variáveis unidades formadoras de colônias (obtidas a partir da contagem
de células viáveis) e valores de absorbância (obtidos pelo método do XTT) foram
submetidas à análise de variância pelo procedimento General Linear Models (PROC
GLM) e os tratamentos foram comparados entre si através do teste-T, sendo
anteriormente verificada a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk
(PROC UNIVARIATE) e a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene.
Para as análises foi utilizado o programa computacional SAS. O nível de
significância usado foi de 5%.
A comparação das médias de aderência e formação de biofilme sobre
segmentos de cateter de LS e ST entre espécies de Candida spp. foi realizada por
meio do teste ANOVA (One Way). Para avaliação da atividade metabólica das
células planctônicas e em biofilme sem tratamento e após exposição ao M-EDTA®
utilizou-se o teste-T para amostras pareadas. Para essas análises foi utilizado o
software Microsoft Excel 2007 e o nível de significância usado foi de 5%.
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5 RESULTADOS

Os resultados da contagem de células viáveis expressas em unidades
formadoras de colônia estão apresentados em 5.1.1 – 5.1.5.
Os resultados da atividade metabólica (XTT) estão apresentados em 5.2.1 a
5.2.5.
As comparações entre as médias de aderência e formação de biofilme de
Candida spp. aos segmentos de cateter de LS e ST estão apresentadas em 5.3.
Os resultados do teste de suscetibilidade de Candida spp. ao M-EDTA® estão
apresentados em 5.4.
As imagens de MEV estão apresentadas em 5.6, nas Figuras 12 a 23.
A eletroforese de cDNA em gel de poliacrilamida e a reação de PCR
quantitativo em tempo real estão apresentados em 5.7 e 5.8, nas Figuras 24 e 25,
respectivamente.
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5.1 Produção de biofilme

5.1.1 Quantificação de células viáveis por cultura
As médias da quantificação de células viáveis de C. albicans ATCC18804, C.
albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo e C. glabrata, após remoção de
biofilme de 6, 24, 48 e 72 horas, estão apresentadas nas Tabelas 2 a 9.
A Figura 7 mostra o aspecto morfológico do crescimento leveduriforme após
semeadura da diluição 1:100.

Figura 7. Aspecto macroscópico das colônias de C.
albicans SC5314 após 24 horas de crescimento em
estufa bacteriológica a 35±1°C (diluição 1:100)
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5.1.2 Candida albicans ATCC18804

Tabela 2. Distribuição da contagem de células viáveis recuperadas do biofilme de C.
albicans ATCC18804 formado sobre a superfície de cateter urinário (LS e ST).

Biomaterial
Tempo (horas)

Látex siliconizado (LS)

Silicone total (ST)

UFC/ml

UFC/ml

(log média ± desvio-padrão)

(log média ± desvio-padrão)

0,83±1,43 A

2,36±0,39 A

5,24±0,45 A

5,81±0,65 A

5,23±0,51 A

5,63±0,23 A

6,61±0,46 A*

5,22±0,53 B*

4,48±2,5

4,76±1,62

6
24

48

72

Média

*A e B: letras maiúsculas na mesma linha indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Em 72 horas a aderência celular foi maior para LS do que ST.
Tabela 3. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e interação
biomaterial/tempo de C. albicans ATCC18804.

Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)

0,325

p (tempo)

< 0,001

p (biomaterial/tempo)

0,013

A contagem de células viáveis recuperadas do biofilme de C. albicans
ATCC18804

mostrou

diferença

biomaterial/tempo (p=0,013).

estatisticamente

significante

na

interação

- 63 -

5.1.3 Candida albicans SC5314

Tabela 4. Distribuição da contagem de células viáveis recuperadas do biofilme de C.
albicans SC5314 formado sobre a superfície de cateter urinário (LS e ST).
Biomaterial
Tempo (horas)

Látex siliconizado (LS)

Silicone total (ST)

UFC/ml
(log média ± desvio-padrão)

UFC/ml
(log média ± desvio-padrão)

6

4,10±0,14

4,32±0,41

24

4,91±0,61

4,18±1,03

48

4,08±0,85

3,92±0,30

72

4,32±0,40

4,42±0,18

Média

4,35±0,39

4,21±0,22

Tabela 5. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e interação
biomaterial/tempo de C. albicans SC5314.
Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)
p (tempo)
p (biomaterial/tempo)

0,545
0,415
0,502

A contagem de células viáveis recuperadas do biofilme de C. albicans
SC5314, formado sobre a superfície de cateter urinário de LS e ST, não mostrou
diferença estatisticamente significante. Não houve interação entre biomaterial/tempo
(p=0,502) e nem efeito desses fatores isoladamente.
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5.1.4 Candida albicans – cepa de campo

Tabela 6. Distribuição da contagem de células viáveis recuperadas do biofilme de C.
albicans – cepa de campo formado sobre a superfície de cateter urinário (LS e ST).
Biomaterial
Tempo (horas)

Látex siliconizado (LS)

Silicone total (ST)

UFC/ml
(log média ± desvio-padrão)

UFC/ml
(log média ± desvio-padrão)

6

5,32±0,36

5,02±0,36

24

5,00±0,40

4,61±0,18

48

4,98±0,41

4,73±0,30

72

5,29±0,02

4,81±0,59

Média

5,15±0,18 A*

4,79±0,17 B*

*A e B letras maiúsculas na mesma linha indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Em média, a aderência celular ao cateter de LS foi maior do que ao ST,
independente do tempo de formação do biofilme.
Tabela 7. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e interação
biomaterial/tempo de C. albicans – cepa de campo.
Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)
p (tempo)
P (biomaterial/tempo)

0,027
0,309
0,952

A recuperação de células viáveis do biofilme de C. albicans – cepa de campo
mostrou diferença estatisticamente significante no biomaterial utilizado (p=0,027).
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5.1.5 Candida glabrata ATCC2001

Tabela 8. Distribuição da contagem de células viáveis recuperadas do biofilme de C.
glabrata ATCC2001 formado sobre a superfície de cateter urinário (LS e ST).
Biomaterial
Tempo (horas)

Látex siliconizado (LS)

Silicone total (ST)

UFC/ml
(log média ± desvio-padrão)

UFC/ml
(log média ± desvio-padrão)

6

4,90±0,70

3,84±0,41

24

4,69±0,74

4,69±0,00

48

4,73±0,83

5,44±0,15

72

4,44±0,46

5,02±0,61

Média

4,69±0,19

4,75±0,68

Tabela 9. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e interação
biomaterial/tempo de C. glabrata ATCC2001.
Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)
p (tempo)
p (biomaterial/tempo)

0,799
0,217
0,055

A contagem de células viáveis recuperadas do biofilme de C. glabrata
ATCC2001, formado sobre a superfície de cateter urinário de LS e ST, não mostrou
diferenças estatisticamente significantes. Não houve interação entre biomaterial/
tempo(p=0,055) e nem efeito desses fatores isoladamente.
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5.2 Quantificação do biofilme baseada na atividade metabólica, pelo método de
redução do sal de tetrazólio (XTT)
Os valores de absorbância final (492 nm), obtidos após reação do XTT, das
cepas C. albicans ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo,
C. glabrata ATCC2001 estão apresentados nas Tabelas 10 a 17.
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5.2.1 Candida albicans ATCC18804

Tabela 10. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. albicans
ATCC18804 formados sobre a superfície interna dos cateteres urinários (LS e ST).
Biomaterial
Látex siliconizado (LS)

Silicone total (ST)

Absorbância (492 nm)

Absorbância (492 nm)

Abs. Final

Abs. Final

Média

6

0,0000±0,00

0,0003±0,00

0,000±0,00 c*

24

0,0507±0,02

0,0617±0,02

0,056±0,01 b*

48

0,0870±0,02

0,0727±0,03

0,080±0,01 b*

72

0,1435±0,02

0,1375±0,05

0,141±0,00 a*

Média

0,0700±0,06

0,0681±0,06

0,0693±0,06

Tempo (horas)

*a, b e c letras minúsculas na mesma coluna indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Verificou-se que, na medida em que o tempo de incubação dos biomateriais
(LS e ST) aumenta, maior é a atividade metabólica das células em biofilme,
independente do biomaterial utilizado. No tempo de 6 horas, fase de aderência inicial
de células, a atividade metabólica foi menor, aumentando em 24 e 48 horas,
alcançando a maior atividade em 72 horas.

Tabela 11. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e interação
biomaterial/tempo de C. albicans ATCC18804.
Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)
p (tempo)

0,97
< 0,001

p (biomaterial/tempo)

0,85

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) na média dos tempos
de formação do biofilme de C. albicans ATCC18804.
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5.2.2 Candida albicans SC5314

Tabela 12. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. albicans SC5314,
formado sobre a superfície interna dos cateteres urinários (LS e ST).
Biomaterial
Látex siliconizado (LS)

Silicone total (ST)

Absorbância (492 nm)

Absorbância (492 nm)

Abs. Final

Abs. Final

Média

6

0,1324±0,06

0,1506±0,04

0,1415±0,01 a*

24

0,0380±0,01

0,0656±0,03

0,0518±0,02 b*

48

0,0237±0,00

0,0514±0,03

0,0379±0,02 b*

72

0,0541±0,01

0,0462±0,02

0,0502±0,01 b*

Média

0,0622±0,05

0,0785±0,05

0,0704±0,05

Tempo (horas)

*a e b letras minúsculas na mesma coluna indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Verificou-se que, na medida em que o tempo de incubação dos biomateriais
(LS e ST) aumenta, maior é a atividade metabólica das células em biofilme,
independente do biomaterial utilizado, sendo observada a maior atividade em 6
horas.

Tabela 13. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e interação
biomaterial/tempo de C. albicans SC5314.

Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)
p (tempo)
p (biomaterial/tempo)

0,234
< 0,001
0,745

Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) nas médias dos
tempos de formação do biofilme de C. albicans SC5314.
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5.2.3 Candida albicans – cepa de campo

Tabela 14. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. albicans
– cepa de campo, formado sobre a superfície interna dos cateteres urinários
(LS e ST).
Biomaterial
Tempo (horas)

Látex siliconizado

Silicone total

Absorbância (492nm) Absorbância (492nm)
Abs. Final

Abs. Final

Média

6

0,0988±0,01 A*

0,0668±0,00 B*

0,0828±0,02

24

0,1020±0,01 A*

0,0676±0,01 B*

0,0848±0,02

48

0,1189±0,00 A

0,1190±0,00 A

0,1190±0,00

72

0,1057±0,01 A

0,1082±0,02 A

0,1070±0,00

Média

0,1064±0,01

0,0904±0,03

0,0984±0,02

*A e B letras maiúsculas na mesma linha indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).

Nos tempos de 6 e 24 horas verificou-se maior atividade metabólica das
células em biofilme formado sobre os segmentos de cateter de LS.

Tabela 15. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e
interação biomaterial/tempo de C. albicans – cepa de campo.
Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)

0,002

p (tempo)

<0,001

p (biomaterial/tempo)

0,012

A atividade metabólica de células viáveis do biofilme de C. albicans – cepa de
campo

mostrou

diferença

biomateriail/tempo (p=0,012).

estatisticamente

significante

na

interação
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5.2.4 Candida glabrata ATCC2001

Tabela 16. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. glabrata
ATCC2001, formado sobre a superfície interna dos cateteres urinários (LS e
ST).
Biomaterial
Látex siliconizado (LS)

Silicone total (ST)

Absorbância (492 nm)

Absorbância (492 nm)

Abs. Final

Abs. Final

Média

6

0,0887±0,00

0,0877±0,01

0,0882±0,00 a*

24

0,1239±0,02

0,1143±0,02

0,1191±0,01 a*

48

0,0412±0,05

0,0472±0,04

0,0442±0,00 b*

72

0,0600±0,03

0,0529±0,06

0,0565±0,00 b*

Média

0,0785±0,04

0,0755±0,03

0,0770±0,03

Tempo (horas)

*a e b letras minúsculas na mesma coluna indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Verificou-se maior atividade metabólica das células em 6 e 24 horas. Após 48
e 72 horas essa atividade diminuiu.
Tabela 17. Valores da probabilidade (p) do efeito do tempo, biomaterial e interação
biomaterial/tempo de C. glabrata ATCC2001.
Probabilidade (p valor)
p (biomaterial)

0,831

p (tempo)

0,005

p (biomaterial/tempo)

0,977

Houve diferença estatisticamente significante (p=0,005) nas médias dos
períodos de formação do biofilme de C. glabrata ATCC2001.
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5.3 Comparação das médias de aderência e formação de biofilme sobre
segmentos de cateter de LS e ST entre espécies de Candida spp.

Os resultados da análise da aderência, formação de biofilme e atividade
metabólica de células de C. albicans ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans –
cepa de campo e C. glabrata ATCC2001 crescidas sobre a superfície do mesmo
material estão apresentados nas Figuras 8 a 11.

5.3.1 Método de cultura

5.3.1.1 Biofilme formado sobre superfície de cateter de LS
8,00
7,00

log (UFC/ml)

6,00
5,00
C. albicans ATCC18804

4,00

C. albicans SC5314

3,00

C. albicans - campo

2,00

C. glabrata ATCC2001

1,00
0,00
6

24

48

72

Tempo (horas)

Figura 8. Número de células viáveis (log UFC/ml média±desvio-padrão) de C. albicans
ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo, C. glabrata ATCC2001
recuperadas após a aderência ao cateter de LS

Não houve diferença estatisticamente significante na aderência de Candida
spp. ao LS.
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5.3.1.2 Biofilme formado sobre superfície de cateter de ST

7,00
6,00

log (UFC/ml)

5,00
4,00

C. albicans ATCC18804
C. albicans SC5314

3,00

C. albicans - campo

2,00

C. glabrata ATCC2001

1,00
0,00
6

24

48

72

Tempo (horas)

Figura 9. Número de células viáveis (log UFC/ml média±desvio-padrão) de C. albicans
ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo, C. glabrata ATCC2001
recuperadas após a aderência ao cateter de ST

Não houve diferença estatisticamente significante na aderência de Candida
spp. ao ST.
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5.3.2 Método de redução do XTT

5.3.2.1 Biofilme formado sobre superfície de cateter de LS
0,18

Absorbância (492nm)

0,16
0,14
0,12
0,1

C. albicans ATCC18804

0,08

C. albicans SC5314

0,06

C. albicans - campo

0,04

C. glabrata ATCC2001

0,02
0
6

24

48

72

Tempo (horas)

Figura 10. Atividade metabólica (valores de absorbância média±desvio-padrão) de células viáveis
de C. albicans ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo, C. glabrata
ATCC2001 em biofilme formado sobre cateter de LS

Não houve diferença estatisticamente significante na atividade metabólica de
células de Candida spp. em biofilme formado sobre LS.
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5.3.2.2 Biofilme formado sobre superfície de cateter de ST

0,1800

Absorbância (492nm)

0,1600
0,1400
0,1200
0,1000

C. albicans ATCC18804

0,0800

C. albicans SC5314

0,0600

C. albicans - campo

0,0400

C. glabrata ATCC2001

0,0200
0,0000
6

24

48

72

Tempo (horas)

Figura 11. Atividade metabólica (valores de absorbância média±desvio-padrão) de células viáveis
de C. albicans ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo, C. glabrata
ATCC2001 em biofilme formado sobre cateter de ST

Não houve diferença estatisticamente significante na atividade metabólica de
células de Candida spp. em biofilme formado sobre ST.
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5.4 Teste de Suscetibilidade de Candida spp.
A suscetibilidade dos biofilmes e células planctônicas de C. albicans
ATCC18804, C. albicans SC5314, C. albicans – cepa de campo, C. glabrata
ATCC2001, foi determinada por meio da comparação de sua atividade metabólica
na ausência de qualquer droga com a atividade celular após exposição ao M-EDTA®.
Segmentos de cateter de LS e ST foram incubados na ausência de células
leveduriformes, sendo utilizados como controles negativos da reação. Os valores de
absorbância da reação de XTT das células planctônicas e em biofilme de Candida
spp estão apresentados na Tabela 18 e 19 a 22, respectivamente.
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5.4.1 Células Planctônicas

Tabela 18. Valores de absorbância do XTT obtidos de células
planctônicas de C. albicans ATCC18804, C. albicans SC5314,
C. albicans – cepa de campo e C. glabrata ATCC2001 sem
tratamento com M-EDTA® e após o tratamento com a droga.
Células planctônicas
Cepa levedura

®

Sem tratamento

M-EDTA

C. albicans ATCC18804

0,0710±0,00 A*

0,0000±0,00 B*

C. albicans SC5314

0,1200±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

C. albicans - cepa de campo

0,0900±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

C. glabrata ATCC2001

0,1200±0,01 A*

0,0100±0,00 B*

0,1000±0,02

0,0000±0,01

Média

*A e B letras maiúsculas na mesma linha indicam médias
estatisticamente significativas (p<0,05).
Em média, existe diferença estatisticamente significativa (p=0,003) na
atividade metabólica das células planctônicas sem tratamento e após tratamento
com M-EDTA® em nível de significância de 5%.
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5.4.2 Candida albicans ATCC18804

Tabela 19. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. albicans
ATCC18804, formado sobre a superfície interna dos cateteres urinários (LS e
ST) sem tratamento com M-EDTA® e após o tratamento com a droga.
Látex siliconizado

Silicone total
®

®

Tempo (horas)

Sem tratamento

M-EDTA

Sem tratamento

M-EDTA

6

0,0700±0,04 A*

0,0000±0,00 B*

0,0400±0,00 A*

0,0000±0,00 B*

24

0,3100±0,19 A*

0,0000±0,00 B*

0,0800±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

48

0,2100±0,05 A*

0,0000±0,00 B*

0,0900±0,04 A*

0,0000±0,00 B*

72

0,1600±0,05 A*

0,0000±0,00 B*

0,0400±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

Média

0,1900±0,10

0,0000±0,00

0,0600±0,03

0,0000±0,00

*A e B letras maiúsculas na mesma linha indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Em média, existe diferença estatisticamente significativa na atividade
metabólica das células em biofilme formado sobre a superfície dos cateteres de LS
(p=0,033) e ST (p=0,02) horas sem tratamento e após tratamento com M-EDTA®, em
nível de significância de 5%.
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5.4.3 Candida albicans SC5314

Tabela 20. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. albicans
SC5314, formado sobre a superfície interna dos cateteres urinários (LS e ST)
sem tratamento com M-EDTA® e após o tratamento com a droga.
Látex siliconizado
Tempo (horas)

Silicone total
®

®

Sem tratamento

M-EDTA

Sem tratamento

M-EDTA

6

0,0500±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,0600±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

24

0,0600±0,01 A*

0,0100±0,00 B*

0,0800±0,05 A*

0,0000±0,00 B*

48

0,0300±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,0400±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

72

0,0300±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,0300±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

Média

0,0400±0,01

0,0000±0,01

0,0500±0,02

0,0000±0,00

*A e B letras maiúsculas na mesma linha indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Em média, existe diferença estatisticamente significativa na atividade
metabólica das células em biofilme formado sobre a superfície dos cateteres de LS
(p=0,01) e ST (p=0,018) sem tratamento e após tratamento com M-EDTA®, em nível
de significância de 5%.
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5.4.4 Candida albicans – cepa de campo

Tabela 21. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. albicans –
cepa de campo, formado sobre a superfície interna dos cateteres urinários (LS
e ST) sem tratamento com M-EDTA® e após o tratamento com a droga.
Látex siliconizado

Silicone total
®

®

Tempo (horas)

Sem tratamento

M-EDTA

Sem tratamento

M-EDTA

6

0,0700±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

0,0600±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

24

0,0600±0,01 A*

0,0100±0,00 B*

0,0900±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

48

0,0300±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,0600±0,02 A*

0,0000±0,00 B*

72

0,0300±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,0800±0,03 A*

0,0000±0,00 B*

Média

0,0500±0,02

0,0000±0,01

0,0700±0,02

0,0000±0,00

*A e B letras maiúsculas na mesma linha indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Em média, existe diferença estatisticamente significativa na atividade
metabólica das células em biofilme formado sobre a superfície dos cateteres de LS
(p=0,018) e ST (p=0,002) sem tratamento e após tratamento com M-EDTA®, em
nível de significância de 5%.
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5.4.5 Candida glabrata ATCC2001

Tabela 22. Valores de absorbância do XTT obtidos do biofilme de C. glabrata
ATCC2001, formado sobre a superfície interna dos cateteres urinários (LS e
ST) sem tratamento com M-EDTA® e após o tratamento com a droga.
Látex siliconizado
Tempo (horas)

Silicone total
®

®

Sem tratamento

M-EDTA

Sem tratamento

M-EDTA

6

0,0400±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,0900±0,05 A*

0,0000±0,00 B*

24

0,1300±0,05 A*

0,0500±0,00 B*

0,1100±0,03 A*

0,0000±0,00 B*

48

0,0500±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,1100±0,02 A*

0,0100±0,00 B*

72

0,0500±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

0,0400±0,01 A*

0,0000±0,00 B*

Média

0,0700±0,04

0,0100±0,03

0,0900±0,03

0,0000±0,01

*A e B letras maiúsculas na mesma linha indicam médias estatisticamente
significativas (p<0,05).
Em média, existe diferença estatisticamente significativa na atividade
metabólica das células em biofilme formado sobre a superfície dos cateteres de LS
(p=0,008) e ST (p=0,018) sem tratamento e após tratamento com M-EDTA®, em
nível de significância de 5%.
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5.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

5.5.1 MEV de superfície de cateter urinário de látex siliconizado (LS) e silicone
total (ST)
Os resultados estão apresentados nas Figuras 12 e 13.

5.5.1.1 Látex siliconizado (LS)

Figura 12. Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna de cateter urinário de LS (A)
1000x, (B) 3000x (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.1.2 Silicone total (ST)

Figura 13. Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna de cateter urinário de ST (A)
1000x, (B) 3000x (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.2 MEV de superfície de cateter urinário de látex siliconizado (LS) e silicone
total (ST) após tratamento com soro fetal bovino.

Os resultados estão apresentados nas Figuras 14 e 15.

5.5.2.1 Látex siliconizado (LS)

Figura 14. Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna de cateter urinário de LS, após
tratamento com soro fetal bovino. (A) 1000x, (B) 3000x (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.2.2 Silicone total (ST)

Figura 15. Micrografia eletrônica de varredura da superfície interna de cateter urinário de ST, após
tratamento com soro fetal bovino. (A) 1000x, (B) 3000x (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3 Análise da morfologia dos biofilmes formados sobre a superfície do látex
siliconizado por meio de microscópio eletrônico de varredura (MEV)

5.5.3.1 Biofilme de Candida albicans ATCC18804
Os resultados das características morfológicas dos biofilmes de C. albicans
ATCC18804 formados sobre a superfície de cateter urinário de látex siliconizado
(LS) e silicone total (ST) estão apresentados em Figura 16 e 17.
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5.5.3.1.1 Látex siliconizado

Figura 16. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. albicans ATCC18804 na superfície
interna de cateter urinário de LS; (A: 1000x) 6 horas; (B: 2000x) 24 horas; (C: 2000x) 48 horas; (D:
1000x) 72 horas (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3.1.2 Silicone total

Figura 17. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. albicans ATCC18804 na superfície
interna de cateter urinário de ST; (A: 1000x) 6 horas; (B: 2000x) 24 horas; (C: 5000x) 48 horas; (D:
2000x) 72 horas. (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3.2 Biofilme de Candida albicans SC5314
Os resultados das micrografias eletrônicas das características morfológicas
dos biofilmes de C. albicans SC5314 formados sobre a superfície de cateter urinário
de látex siliconizado (LS) e silicone total (ST) estão apresentados em Figura 18 e 19.
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5.5.3.2.1 Látex siliconizado (LS)

Figura 18. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. albicans SC5314 na superfície interna
de cateter urinário de LS; (A: 5000x) 6 horas; (B: 5000x) 24 horas; (C:3000x) 48 horas; (D: 5000x) 72
horas. (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3.2.2 Silicone total (ST)

Figura 19. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. albicans SC5314 na superfície interna
de cateter urinário de ST; (A: 3000x) 6 horas; (B: 5000x) 24 horas; (C: 5000x) 48 horas; (D: 3000x) 72
horas. (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3.3 Biofilme de Candida albicans – cepa de campo
Os resultados das micrografias eletrônicas das características morfológicas
dos biofilmes de C. albicans – cepa de campo formados sobre a superfície de
cateter urinário de látex siliconizado (LS) e silicone total (ST) estão apresentados em
Figura 20 e 21.

- 92 -

5.5.3.3.1 Látex siliconizado (LS)

Figura 20. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. albicans – cepa de campo na
superfície interna de cateter urinário de LS; (A: 3000x) 6 horas; (B: 2000x) 24 horas; (C: 2000x) 48
horas; (D: 2000x) 72 horas. (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3.3.2 Silicone total (ST)

Figura 21. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. albicans – cepa de campo na
superfície interna de cateter urinário de ST; (A: 3000x) 6 horas; (B: 2000x) 24 horas; (C: 3000x) 48
horas; (D: 2000x) 72 horas. (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3.4 Biofilme de Candida glabrata ATCC2001

Os resultados das micrografias eletrônicas varredura das características
morfológicas dos biofilmes de C. glabrata ATCC2001 formados sobre a superfície de
cateter urinário de látex siliconizado (LS) e silicone total (ST) estão apresentados em
Figura 22 e 23.
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5.5.3.4.1 Látex siliconizado (LS)

Figura 22. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. glabrata ATCC2001 na superfície
interna de cateter urinário de LS; (A: 3000x) 6 horas; (B: 2000x) 24 horas; (C: 2000x) 48 horas; (D:
2000x) 72 horas. (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.5.3.4.2 Silicone total (ST)

Figura 23. Micrografia eletrônica de varredura de biofilme de C. glabrata ATCC2001 na superfície
interna de cateter urinário de ST; (A: 3000x) 6 horas; (B: 2000x) 24 horas; (C: 3000x) 48 horas; (D:
2000x) 72 horas. (Digital Scanning Microscope DSM 960)
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5.6 Eletroforese de cDNA em Gel de Poliacrilamida
O resultado da eletroforese de cDNA do gene TEF1 em gel de Poliacrilamida
está apresentado na Figura 24.

Figura 24. Eletroforese de amostras de cDNA de células em biofilme (13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20) e células sésseis (21) de C. albicans
SC5314, em gel de poliacrilamida. Observar banda única de
aproximadamente 50pb em todas as amostras. O marcador utilizado
(Phix) é representado pela letra M
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5.7 Reação de PCR quantitativo em Tempo Real (RT- qPCR)
A reação de PCR em tempo real utilizando os primers dos genes ALS1, ALS3 e TEF1 (controle endógeno) está apresentada
na Figura .

Figura 25. Reação de PCR em Tempo Real dos genes ALS1, ALS3 e TEF1. A linha vermelha representa o baseline da reação. As curvas acima do
baseline são referentes ao gene TEF1
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6 DISCUSSÃO

Os biofilmes representam um nicho único de crescimento microbiano. A
candidíase, como infecção invasiva, representa um importante problema de Saúde
Pública. Nos últimos anos, o número de infecções causadas por Candida spp.
aumentou progressivamente (ODDS, 1998; SILVA et al., 2009).
Uma das principais contribuições para a virulência de Candida spp. é sua
versatilidade de adaptação em diferentes habitats e a formação de comunidades
microbianas aderidas a uma superfície, conhecidas como biofilme (KOJIC;
DAROUICHE, 2004; SILVA et al., 2009), onde os microrganismos estão embutidos
em uma matriz extracelular de sua própria produção e protegidos da ação de
agentes antimicrobianos e células fagocíticas do hospedeiro. Neste ambiente, o
biofilme atua como um foco de disseminação de microrganismos, os quais estão
frequentemente associados com infecção persistente. As leveduras podem formar
biofilmes sobre biomateriais comumente usados na prática clínica, como por
exemplo, cateter intravascular e urinário, válvula cardíaca, implantes cirúrgicos,
lentes de contato, etc (CHANDRA; MUKHERJEE; GHANNOUM, 2008).
Para entender a biologia dos biofilmes de leveduras são utilizados modelos
experimentais para investigar o tempo de crescimento, nutrientes, condições
fisiológicas da formação, morfologia e arquitetura. De acordo com Chandra et al.
(2001) a formação do biofilme de leveduras pode ocorrer em 6 horas, que
representa a fase inicial; 24 horas, a fase de multiplicação e produção de
polissacarídeo extracelular; 48 e 72 horas, a fase de maturação.
Desta forma, no presente trabalho foram selecionadas as leveduras e
determinados os períodos de tempo de 6 a 72 horas para caracterizar as fases de
crescimento do biofilme. Os biofilmes de Candida spp. são heterogêneos,
constituídos de células leveduriformes (blastosporos), hifas e matriz extracelular.
Este arranjo tridimensional de morfologias (células e hifas) não é observado em
meio de cultura líquido ou superfície de ágar, o que sugere que esta formação iniciase quando o microrganismo entra em contato com uma superfície e fica ancorado
pelos blastoconídeos, caracterizando um desenvolvimento em biofilme. Este fato
também foi observado por Chandra et al. (2001b); Douglas (2002) e Henriques,
Azeredo e Oliveira (2006).
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No presente estudo foi utilizado soro fetal bovino para criar uma condição
semelhante ao primeiro contato do cateter, quando inserido no hospedeiro humano.
Ramage et al. (2001a) utilizaram soro e saliva de humanos e Kuhn et al. (2002a) e
Ramage et al. (2001b) usaram soro fetal bovino para mimetizar o filme
condicionante.
A presente investigação envolve métodos de formação de biofilme de
Candida spp. sobre substratos poliméricos usados como biomateriais, para simular
uma infecção associada ao cateter. Chandra et al. (2001b) relataram que para
estudar a biologia da Candida spp. em biofilme é necessário um modelo confiável,
pois o gênero Candida pode causar doença superficial e sistêmica séria, sendo
reconhecida como principal agente de infecção fúngica adquirida em hospital.
Na presente pesquisa, foi usada a metodologia que envolveu contagem do
número de unidades formadoras de colônia (UFC), com a qual foi possível
demonstrar não somente a capacidade de aderência da levedura, mas também, que
as leveduras permaneceram viáveis e em condição de proliferar e invadir. Após o
emprego do método de cultura e contagem de colônias, observou-se diferença
estatisticamente significante na aderência e formação de biofilme de C. albicans
ATCC18804 aos diferentes biomateriais – LS e ST. Houve maior aderência celular
no LS (p=0,013) no período de 72 horas de formação de biofilme (Tabela 2). O
mesmo foi observado após a recuperação de células viáveis do biofilme de C.
albicans – cepa de campo. No LS a formação de biofilme foi maior em relação ao
ST, independente do tempo de incubação (p=0,027) (Tabela 6).
Tamura; Gasparetto; Svidzinski (2003) estudaram a aderência de espécies de
Candida sobre cateteres urinários de látex e silicone e observaram que C. albicans
aderiu significativamente mais ao látex do que ao silicone (p<0,01). A cepa padrão
(ATTC) e os isolados clínicos de C. albicans mostraram um comportamento similar
em suas taxas de aderência ao cateter de látex. Os microrganismos estudados
tiveram comportamento análogo também quando testados sobre o cateter de
silicone. C. albicans aderiu mais do que C. parapsilosis ao látex, porém, a aderência
de ambas as espécies ao silicone foi semelhante.
As cepas de C. albicans e C. glabrata, utilizadas na presente pesquisa,
apresentaram aderência similar quando testadas na superfície do cateter de LS. A
semelhança na aderência manteve-se quando as cepas foram testadas na superfície
do cateter de ST.
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Hawser; Douglas (1994) avaliaram a formação de biofilme na superfície de
pequenos discos de cateter confeccionados em látex (Foley), PVC (cateter venoso
central - CVC), elastômero de silicone revestido de látex (Foley), silicone total (Foley)
e poliuretana (CVC).
Segundo estes autores, há uma evidência crescente de que a natureza
química do biomaterial desempenha importante função na patogenicidade das
infecções relacionadas aos dispositivos médicos. A formação de biofilme mais
extensa foi observada em cateteres urinários confeccionados em látex (p<0,05). Os
dois tipos de cateteres de silicone produziram diferentes resultados; os discos
preparados a partir do elastômero de silicone foram mais sensíveis à formação de
biofilme do que os discos de PVC (p<0,05), enquanto os discos confeccionados em
silicone total (100%) foram mais resistentes à colonização fúngica (p<0,001).
Na presente pesquisa, a contagem de células viáveis recuperadas do biofilme
de C. albicans SC5314 e C. glabrata ATCC2001, formado sobre a superfície de
cateter urinário de LS e ST, não mostrou diferenças estatisticamente significantes.
Não houve interação entre biomaterial e tempo e nem efeito desses fatores
isoladamente (Tabelas 4 e 8).
Além desta metodologia, foi usado o ensaio bioquímico de redução do sal de
tetrazólio (XTT). Mukherjee et al. (2005) apontaram o uso do ensaio do XTT como
uma importante ferramenta para quantificação de células em biofilme. Outros
autores têm utilizado o ensaio para quantificar células viáveis de Candida spp. em
biofilme, como Chandra et al. (2001a),Chandra et al. (2001b), Chandra; Mukherjee;
Ghannoum, 2008.
De acordo com Altman (1976) os ensaios colorimétricos de viabilidade celular
são importantes ferramentas no estudo da atividade de células eucarióticas,
principalmente as técnicas envolvendo o uso de sais de tetrazólio.
A quantificação do biofilme de Candida spp. baseada na atividade metabólica
envolve

a

conversão

do

XTT

[(phenylamino)carbonyl]-2Htetrazolium)

(2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5ao

produto

formazan,

pela

enzima

desidrogenase mitocondrial. O formazan é solúvel em água, podendo ser facilmente
mensurado no sobrenadante celular. Essa característica é importante, pois permite o
estudo de biofilmes intactos, assim como examinar a sua suscetibilidade a drogas,
sem rompeimento de sua estrutura (ALTMAN, 1976; KUHN et al., 2002b). A técnica
de redução do sal de tetrazólio (XTT) é mais fácil de ser empregada, por ser menos
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laboriosa e fornecer resultados mais rapidamente, apesar de apresentar um custo
elevado. A quantificação por meio de cultura, utilizando método microbiológico
convencional, é mais trabalhosa e demorada, porém apresenta custo mais baixo que
o anterior.
No presente estudo a avaliação da atividade metabólica das células utilizando
o método do XTT demonstrou que quanto maior o tempo de formação do biofilme de
C. albicans ATCC18804 no LS e ST, maior é a atividade metabólica das células,
independente do biomaterial a que estão aderidas (p<0,001). O mesmo
comportamento foi observado nas células de C. albicans SC5314, quando em
biofilme (p<0,001).
Nos períodos de seis e 24 horas de formação de biofilme de C. albicans –
cepa de campo verificou-se maior atividade metabólica das células quando aderidas
sobre o LS (p=0,012).
Uma maior atividade celular também foi verificada no biofilme de C. glabrata
ATCC2001 formado sobre a superfície do cateter de LS (p=0,005). Após 48 e 72
horas de incubação, houve redução na atividade metabólica das células.
Hawser (1996) investigou o uso dos sais de tetrazólio (XTT) na descrição dos
padrões de adesão de C. albicans e outras espécies de importância clínica. Os
dados mostraram que, usando esta tecnologia, é possível comparar a aderência de
diferentes espécies de Candida a materiais plásticos. O autor concluiu que C.
glabrata foi significativamente menos hábil (p<0,001) em aderir à superfície plástica
de placas de cultura de tecidos em comparação com C. albicans. No presente
estudo, ao compararmos a aderência de C. albicans e C. glabrata, pelo método do
XTT, não se comprovou diferença estatisticamente significante na formação de
biofilme na superfície do LS ou do ST.
Silva et al. (2009) avaliaram a habilidade de formação de biofilme sobre a
superfície de poliestireno de cepas de C. parapsilosis, C. tropicalis e C. glabrata
recuperadas de diferentes sítios, como trato urinário, oral e vaginal e algumas cepas
de referência, incluindo C. glabrata ATCC2001, a mesma utilizada no presente
estudo. Para esta análise, foi utilizado o método de quantificação por meio de
coloração com cristal de violeta (CV). Os autores verificaram que todas as espécies
de Candida estudadas formaram biofilme, porém os biofilmes das cepas de C.
glabrata apresentaram uma biomassa total menor, em relação às demais. Hawser;
Douglas (1994) concluíram que os isolados de C. parapsilosis, C. pseudotropicalis e
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C. glabrata formaram significantemente menos biofilme (p<0,001) do que C.
albicans. No presente trabalho não se verificou diferenças estatisticamente
significantes nos biofilmes formados pelas cepas estudadas utilizando método de
contagem de colônias ou por meio do teste do XTT.
Os biofilmes de C. albicans são frequentemente desenvolvidos in vitro
utilizando meios de cultura nutritivos.
Uppuluri et al. (2009) investigaram a formação de biofilme de C. albicans
SC5314 sobre a superfície de placas de poliestireno e de segmentos de cateter de
silicone, utilizando como meio de cultura RPMI e urina artificial.
Para a quantificação dos biofilmes formados, foi utilizado o ensaio
colorimétrico do XTT. Os resultados revelaram que os biofilmes tiveram atividade
metabólica comparável quando formados nos dois meios de cultura após 24 horas
de incubação, entretanto, quando cultivadas em urina artificial, as células foram duas
vezes menos metabolicamente ativas nas primeiras 12 horas de formação do
biofilme. Na presente pesquisa, utilizando o meio de cultura YNBD não se observou
diferença estatisticamente significante na atividade das células do biofilme de C.
albicans SC5314, quando aderidas sobre a superfície dos cateteres de LS e ST,
porém notou-se que aumentando o tempo de formação desses biofilmes, a atividade
metabólica das células também aumentava, demonstrando uma cinética na
atividade.
Kuhn et al. (2002a) investigaram a formação de biofilme por diferentes
espécies de Candida sobre a superfície de segmentos de elastômero de silicone,
utilizando ensaio do XTT e análise do peso seco. Os resultados indicaram que os
isolados invasivos (obtidos de sítios normalmente estéreis, como cateteres ou
sangue) apresentaram uma habilidade elevada de formar biofilme. Isto pode ocorrer
devido à virulência inata da cepa. C. albicans também parece mais propensa a
formar biofilme do que outras espécies potencialmente invasivas, porém menos
comumente patogênicas, como C. parapsilosis, C. glabrata e C. tropicalis. Por meio
do ensaio do XTT, os autores constataram que os isolados não-invasivos
demonstraram uma atividade metabólica maior em relação aos isolados invasivos.
No presente estudo, nenhuma diferença foi observada quanto à formação de
biofilme, quantificada pela viabilidade celular (pelo método de cultura microbiológica)
ou atividade metabólica (mensurada pelo ensaio do XTT) entre as cepas de
referência de C. albicans (ATCC18804, SC5314) ou o isolado clínico, obtido a partir

- 104 -

de urocultura. Ainda, não houve diferença na aderência e formação de biofilme entre
as espécies albicans e não-albicans (C. glabrata ATCC2001).
Ensaios colorimétricos utilizando o sal de tetrazólio têm sido largamente
utilizados em estudos com fungos na ausência de correlação com outros métodos
(KUHN et al., 2003). Na presente pesquisa, além do ensaio do XTT foi utilizado o
método de quantificação de células viáveis empregando cultura microbiológica
convencional para realizar uma avaliação da formação de biofilme de maneira
complementar.
Hawser (1996) sugeriu que o uso do ensaio do XTT para mensurar a
atividade fúngica mostrou uma correlação direta entre sinal de absorbância e o
número de células. Entretanto, os estudos de Kuhn et al. (2002a) e Kuhn et al.
(2002b) sugeriram que enquanto o método é usual para comparações envolvendo
uma cepa, seu uso pode ser mais problemático ao comparar diferentes
subpopulações e espécies fúngicas.
Para determinar como a concentração de XTT afeta o sinal colorimétrico,
Kuhn et al. (2003) utilizaram soluções do sal de tetrazólio nas concentrações de 1
mg/ml e 5 mg/ml em tampão fosfato (PBS). A pesquisa avaliou a atividade
metabólica de C. albicans e C. parapsilosis, usando o ensaio do XTT. Os autores
verificaram uma relação dose-resposta linear entre o número de células e o sinal de
absorbância quando a solução de concentração 1 mg/ml de XTT foi utilizada. Cepas
de C. albicans apresentaram uma curva de resposta mais acentuada do que C.
parapsilosis. Essa diferença na capacidade de metabolizar o sal de tetrazólio
persistiu em face de variações experimentais das concentrações de XTT, tempos de
incubação e ensaios com outras espécies, como C. glabrata. Assim, segundo os
autores, não é possível assumir que a relação entre o número de células e o sinal de
absorbância nas reações do XTT seja constante entre as espécies de Candida.
Dessa maneira, é necessário cautela ao traçar comparações na atividade
metabólica entre cepas ou espécies de Candida, devido à sua sensibilidade
individual aos sais de tetrazólio.
Honraet; Goetghebeur; Nelis (2005) investigaram métodos alternativos para
quantificação da biomassa de levedura em biofilme formado sobre a superfície de
segmentos de silicone: ensaio com diacetato de fluoresceína (FDA) e SYTO® 9,
além do ensaio XTT, para traçar uma avaliação comparativa em relação às curvas
de resposta-número de células, a precisão e a variabilidade intra e interespecífica de
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C. albicans e C. parapsilosis. O FDA é um indicador fluorogênico de viabilidade
bacteriana e leveduriforme, sendo hidrolizado intra e extracelularmente por
esterases de células vivas, exibindo uma forte absorbância a 490nm, bem como
uma intensa fluorescência (BOYLE; KROPP, 1992). SYTO® 9 é um corante
fluorogênico de DNA, largamente utilizado para detecção e enumeração de bactérias
além de penetrar efetivamente na matriz extracelular de biofilmes. O corante tem
sido utilizado para corar células levedurifores para detecção por microscopia de
epifluorescência e citometria de fluxo, citometria de fase sólida e microscopia
confocal a laser (ZHANG; FANG, 2004). Os resultados demonstraram que os
métodos do XTT, FDA e SYTO® são adequados para quantificação de células
viáveis de C. albicans e C. parapsilosis. No entanto, quando os ensaios foram
utilizados para a quantificação de células de C. albicans em biofilme, apenas o
ensaio FDA foi capaz de detectar um aumento na biomassa dependente do tempo e
da cepa. Além disso, segundo os autores, o ensaio do FDA foi mais facilmente
aplicável do que o método do XTT.
Na presente investigação utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura
para avaliar a topografia da superfície interna dos biomateriais (LS e ST) e a
arquitetura formada pelos biofilmes de Candida spp.
Chandra; Mukherjee; Ghannoum (2008) avaliaram a formação de biofilme de
Candida spp. sobre discos de cateter de silicone em 6, 24 e 48 horas, por
microscopia eletrônica de varredura e observaram ao presença de blastoconídeos
nas primeiras horas, hifas a partir de 24 horas e um biofilme constituído de densa
rede de hifas e blastoconídeos a partir de 48 horas, caracterizando o biofilme
maduro.
No presente estudo, o mesmo padrão de desenvolvimento foi observado nos
biofilmes de C. albicans ATCC18804 (Figuras 16 e 17) e C. albicans – cepa de
campo (Figuras 20 e 21). Em 6 horas, observou-se aderência inicial de células
leveduriformes, após 24 horas, foi possível notar a produção de filamentos de hifas e
em 48 e 72 horas, houve a formação de um biofilme maduro.
Hawser; Douglas (1994) avaliaram a formação de biofilme de C. albicans em
discos de cateter de PVC por meio de microscopia eletrônica de varredura e
concluíram que após 1 hora de incubação, a população celular aderida aos discos
consistia exclusivamente de células em brotamento. Entretanto, após 3 a 6 horas,
algumas das células haviam produzido tubos germinativos. Em 18 a 24 horas, a
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população havia aumentado, consistindo em uma mistura de células, tubos
germinativos e hifas jovens. Os biofilmes tornaram-se maduros em 48 horas, sendo
compostos por uma densa rede de leveduras, tubos germinativos, pseudo-hifas e
hifas. A matriz de polissacarídeo extracelular estava visível na superfície de algumas
das formas morfológicas da levedura.
No presente estudo a presença da matriz de polissacarídeo extracelular pôde
ser notada como uma massa amorfa recobrindo a superfície de alguns dos
elementos que constituem o biofilme, principalmente sobre agrupamentos celulares,
como mostra a Figura 19/B. Entretanto, o material exopolimérico desidrata quando a
amostra passa pelo processo de preparação para MEV.
Ramage et al. (2001a) avaliaram a formação de biofilme de C. albicans sobre
a superfície de discos de polimetilmetacrilato nos intervalos de tempo de 2, 4, 6, 8,
24 e 48 horas por microscopia eletrônica de varredura. A aderência inicial foi
seguida pela formação de tubo germinativo e subsequente desenvolvimento de
hifas. Os biofilmes maduros consistiam em densas redes de células de todas as
morfologias, embebidas em polissacarídeo extracelular. Os autores observaram que
quando as amostras de biofilme foram secas ao ar, o polissacarídeo extracelular foi
mais preservado do que quando fixado, como no processamento para MEV.
Al-Fattani; Douglas (2006) estudaram biofilmes de C. albicans e C. tropicalis
formados sobre a superfície de discos de cateter confeccionados em PVC sob
condições estáticas e sob fluxo contínuo, utilizando o sistema Modified Robbins
Device (MRD).Os biofilmes foram submetidos à observação por meio de microscopia
eletrônica de varredura. Os autores utilizaram uma técnica de secagem a frio das
amostras de biofilme, a qual preserva a matriz, reduzindo sua desidratação. Os
resultados mostraram que os biofilmes de C. albicans, incubados estaticamente e
formados na superfície dos discos de PVC, foram constituídos de uma densa rede
de leveduras, tubos germinativos, hifas e pseudohifas. Entretanto, os biofilmes
formados sob condições de fluxo contínuo apresentaram uma extensa matriz de
polissacarídeo extracelular, revelada por MEV. Esse fato sugere que os biofilmes
submetidos a condições de fluxo contínuo produzem substancialmente mais material
de matriz do que aqueles incubados estaticamente. Em contraste com C. albicans,
os biofilmes de C. tropicalis produziram grande quantidade de material extracelular,
mesmo durante o crescimento sob condições estáticas, e muitas das células
apresentaram-se recobertas pela matriz.
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Condições de fluxo induzido por agitação em equipamentos, como agitador
orbital, ou por meio de perfusão em sistemas mais elaborados favorecem o
desenvolvimento de biofilmes com matriz de polissacarídeo mais extensa e elevada
proliferação

celular

(HAWSER;

BAILLIE;

DOUGLAS,

1998;

HONRAET;

GOETGHEBEUR; NELIS, 2005). No organismo humano, condições de alto fluxo são
encontradas no sistema circulatório, circundando cateteres venosos e válvulas
cardíacas. Entretanto, condições de fluxo podem não ser necessárias para formação
de biofilmes robustos em todos os sítios de infecção: fluxo fraco ou intermitente pode
ser encontrado em próteses dentárias, cateter urinário e próteses de joelhos (KOJIC;
DAROUICHE, 2004; SAMARANAYAKE; SAMARANAYAKE, 2001).
Na presente pesquisa os biofilmes foram formados sobre a superfície de
segmentos de cateter de Foley de LS e ST em placas de cultura de tecidos e sob
oscilação constante em agitador orbital (70 – 75 rpm) para mimetizar a condição in
vivo de fluxo fraco e intermitente da urina no cateter urinário.
No presente estudo, utilizando YNBD como meio de cultura, não se observou
a produção de tubos germinativos ou filamentos de hifas no biofilme de C. albicans
SC5314 formado sobre a superfície de cateter de LS ou ST, em nenhum dos
períodos de tempo estudados. Dado este não condizente com estudos de Uppuluri
et al. (2009) que examinaram por meio de MEV, biofilmes de 24 horas de C. albicans
SC5314 formados sobre a superfície de segmentos de cateter de silicone, utilizando
RPMI e urina artificial como meios de cultura. Os resultados revelaram que os
biofilmes em meio RPMI foram predominantemente constituídos por uma densa
malha de hifas longas e pseudohifas. Por outro lado, os biofilmes crescidos em urina
artificial foram compostos principalmente de células leveduriformes alongadas,
pseudohifas e hifas curtas.
No presente estudo, observou-se a formação de camadas de células
leveduriformes de C. glabrata ATCC2001 e a produção de pseudohifas a partir de 24
horas sobre a superfície de cateter urinário de LS e ST (Figuras 22 e 23). Contudo,
os resultados diferem daqueles encontrados por Silva et al. (2009) e Zaw;
Samaranayake; Samaranayake (2007) em relação a produção de hifas.
Silva et al. (2009) caracterizaram biofilmes produzidos em superfícies de
poliestireno por C. glabrata recuperada de diferentes sítios anatômicos. A estrutura e
as características morfológicas dos biofilmes foram analisadas por microscopia
eletrônica de varredura. O biofilme de C. glabrata apresentou uma estrutura em
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multicamadas com blastoconídeos para algumas cepas e, para outras, um biofilme
composto de agrupamentos celulares. Não foi observada a presença de hifas e
pseudohifas. Os biofilmes formados pelos isolados urinários apresentaram camadas
altamente compactadas, recobrindo toda a superfície, com uma aparência de tapete.
Zaw; Samaranayake; Samaranayake (2007) estudaram biofilmes de isolados
de C. albicans e C. glabrata formados sobre a superfície de lamínulas de vidro sob
uma combinação de condições aeróbias/anaeróbias e dinâmicas/estáticas. Os
pesquisadores reportaram que, após 48 horas, a ultraestrutura do biofilme de C.
albicans demonstrou características variáveis entre as espécies. Em geral, todos os
isolados de C. albicans produziram multicamada densa e compacta com uma
quantidade notável de material polimérico, sob condições aeróbias e dinâmicas. Os
isolados de C. albicans exibiram um biofilme altamente confluente com uma massa
de material extracelular, a qual enredou os agrupamentos celulares. Em
contrapartida, sob condições anaeróbias, os biofilmes de C. albicans desenvolveram
uma extensa rede de hifas, comparados com os biofilmes crescidos em aerobiose. A
ultraestrutura do biofilme de

C. glabrata foi determinada sob condições

aeróbias/anaeróbias e estáticas. Após 48 horas, os biofilmes de C. glabrata que
cresceram em aerobiose, revelaram uma estrutura em multicamadas com
blastoconídeo desprovido de hifas e pseudohifas.
Na presente investigação foi proposta a quantificação relativa do nível de
expressão dos genes ALS1 (relacionado com aderência inicial) e ALS3 (relacionado
com a filamentação) em biofilmes de C. albicans SC5314 usando como controle o
gene constitutivo TEF1. Os resultados obtidos no presente estudo mostraram que
não houve a expressão dos genes ALS1 e ALS3 em células planctônicas ou em
biofilme de C. albicans SC5314 formado sobre a superfície de cateter de LS e ST
após 6, 24, 48 e 72 horas. Porém, houve expressão do controle endógeno, o gene
constitutivo TEF1, utilizado na reação de qPCR. Os dados do presente estudo não
são similares aos reportados por outros pesquisadores, como Uppuluri et al. (2009),
que estudaram o perfil de expressão de genes ALS3, HWP1, EFG1, NRG1 e TUP1
associados a filamentação em biofilme de C. albicans SC5314. A expressão destes
genes foi examinada em biofilme de 24 horas, usando o método qPCR. Os autores
detectaram níveis de expressão para o regulador positivo de filamentação EFG1
aliado aos genes ALS3 e HWP1, que codificam adesinas hifa-específicas com
funções essenciais e complementares durante a formação de biofilme.
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Nailis et al. (2009) monitoraram a expressão dos genes ALS1 e ALS3 durante
a formação de biofilme de C. albicans SC5314 por meio de qPCR. Os biofilmes
foram produzidos em discos de silicone sob condições de fluxo contínuo, utilizando
um reator, após 0.5, 1, 6, 12, 24, 36, 48, 72 e 96 horas, sendo adotados os genes
ACT1, RIP, RPP2B, PMA1, LSC2 como controles endógenos da reação. Os valores
de CT ou de amplificação dos genes variaram entre 17,2 e 25,8 ciclos para o gene
ALS1 e entre 20,6 e 27,5 para ALS3. Nenhuma alteração significativa na expressão
do gene ALS1 foi detectada em biofilme de 48 horas, considerando que este gene
apresenta uma expressão negativa em biofilmes mais maduros (72 e 96 horas)
(p<0,05). Por outro lado, um aumento significante no nível de expressão do gene
ALS3 foi observado em estágios iniciais de formação de biofilme (após 0.5 e 1 hora).
Após 6 horas, a expressão do gene ALS3 diminuiu, porém ainda foi possível
observar uma expressão nesse estágio de desenvolvimento do biofilme (comparado
à cultura inicial, tempo= 0 hora). Em estágios mais tardios (48 a 96 horas), uma
significativa redução na expressão de ALS3 foi encontrada. Na presente
investigação, os valores de CT encontrados para o gene TEF1 variaram entre 30 e
35. Os valores de CT dos genes alvos não puderam ser determinados.
No estudo de microarray desenvolvido por Murillo et al. (2005), houve uma
maior expressão do gene ALS3 em biofilmes jovens, quando comparados à cultura
inicial; entretanto, essa expressão foi também notada em células planctônicas e,
segundo os autores, a razão para isso não foi esclarecida.
Zhao et al. (2006) estudaram os aspectos moleculares do gene ALS3 em
biofilmes de cepas de C. albicans formados sobre discos de cateter de silicone e
mostraram que a glicoproteína de superfície celular Als3p apresenta-se distribuída
difusamente em torno superfície do tubo germinativo da levedura. Os biofilmes
formados sobre os discos de silicone por uma cepa mutante com deleção do gene
ALS3 desenvolveram uma estrutura enfraquecida e produziram aproximadamente
metade da biomassa produzida por uma cepa selvagem. A reintegração do alelo
ALS3 proveniente de uma cepa selvagem restaurou a biomassa e a estrutura do
biofilme.
Previamente já foi esclarecido que ALS3 trata-se de um gene específico de
hifas e que os níveis produzidos de RNA mensageiro desse gene estão
correlacionados com o desenvolvimento de hifas. Assim, segundo Nailis et al. (2006)
é possível que a superexpressão de ALS3, observada nos estágios iniciais de
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formação de biofilme, esteja associada com a morfologia de células sésseis, uma
vez que foram encontrados filamentos de hifas nesses estágios. No presente estudo,
a ausência de filamentação da cepa C. albicans SC5314, observada por meio de
microscopia eletrônica de varredura (Figuras 18 e 19), poderia explicar a não
expressão do gene ALS3, relacionado com a formação de hifas. Outras
investigações serão necessárias para esclarecer o resultado.
Nailis et al. (2006) ainda estudaram a filamentação em biofilmes formados por
C. albicans SC5314 e cepas mutantes com deleção nos genes ALS1 e ALS3. Os
resultados demonstraram que todas as cepas apresentaram um padrão de
filamentação similar, apesar de a fração dos filamentos de hifa apresentar-se
significativamente menor em biofilmes de 1, 6, 24 e 48 horas formado com a cepa
contendo deleção no gene ALS3, ou seja, mesmo com a ausência do gene, a
mutante foi capaz de formar biofilme, sugerindo que Als3p desempenhe uma função
mais complexa na formação de biofilme.
A maioria dos estudos a respeito da expressão de genes em biofilmes de C.
albicans comparam células sésseis e planctônicas. No presente estudo, não se
constatou a expressão dos genes alvo (ALS1 e ALS3) em células planctônicas ou
células em biofilme de C. albicans, e a diferença nos níveis de expressão não pôde
ser determinada. Murillo et al. (2005), mostraram que biofilmes jovens (2.5 horas) e
biofilmes de 4.5 a 6.5 horas, fazem a expressão negativa do gene ALS1 quando
comparados com células planctônicas.
Yeater et al. (2007) utilizaram a ferramenta molecular microarray para
identificar mudanças na expressão de genes associados com desenvolvimento de
biofilme de C. albicans e o ensaio qPCR para validação dos genes diferencialmente
expressos. Para isso, foram utilizados dois substratos para formação de biofilme
(prótese dentária e cateter de silicone) e duas cepas de C. albicans, sendo
examinadas as três importantes fases de desenvolvimento: 6, 12 e 48 horas. Células
planctônicas foram coletadas nos mesmos períodos de tempo. Os autores
observaram que poucos genes foram diferencialmente expressos após 48 horas,
sugerindo a ausência de nova atividade metabólica. Os resultados mostraram que a
expressão do gene ALS1 surge em biofilmes de 6 a 12 horas e em seguida, declina
na fase madura. Green et al. (2005) e Zhao et al. (2004), demonstraram um pico de
expressão de ALS1 pouco depois da transferência das células de C. albicans de
uma cultura saturada para um novo meio de cultura e a partir dessa transferência,
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seus níveis de expressão diminuiram gradativamente. Aliados, os dados sugerem
que o nível de expressão de ALS1 é influenciado pela fase de desenvolvimento do
biofilme e que o gene não é requerido na aderência inicial de células planctônicas à
superfície.
Na presente investigação, foram estudados os períodos de formação de
biofilme de 6 e 24 horas, não sendo examinado o período de 12 horas. A não
detecção da expressão dos genes alvo poderia ser explicada pelo intervalo de
tempo relativamente grande entre 6 e 24 horas.
Chandra et al. (2001b) estudaram os mecanismos moleculares de formação
de

biofilme

de

cepas

de

C.

albicans

sobre

a

superfície

de

tiras

de

polimetilmetacrilato por meio de análise por NothernBlot, utilizando TEF1 como gene
controle e compararam o nível de expressão dos genes com células cultivadas
planctonicamente. Os autores demonstraram que a expressão do gene ALS1 foi
diferencialmente regulada entre células em biofilme e células planctônicas.
Garcia-Sanchez et al. (2004) utilizaram a ferramenta macroarray e
compararam o perfil transcricional entre biofilmes de cepas de C. albicans formados
sob uma variedade de condições, como variações no fluxo de meio de cultura,
porcentagem de glicose, condição de aeração, tempo e temperatura. Os autores
observaram que ALS1 foi superexpresso em todas as populações de biofilme.
O´Connor et al. (2005) investigaram a expressão do gene ALS1 em biofilmes
formados sobre discos de silicone e células planctônicas por meio de qPCR e
constataram que houve uma maior expressão de ALS1 de células em biofilme do
que em células cultivadas planctonicamente (p=0,004).
Em relação ao controle da colonização de Candida spp. em lúmen de cateter
de Foley por meio de agentes antimicrobianos e quelantes do tipo M-EDTA, o
presente trabalho mostra que a associação minociclina-EDTA na concentração de
3mg/ml foi efetiva na redução da atividade metabólica de células planctônicas e em
biofilme das leveduras (Tabelas 19 a 22). Os resultados obtidos corroboram com os
encontrados por Raad et al. (2003), que estudaram a suscetibilidade de biofilmes de
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus e C. albicans formados in vitro
sobre segmentos de cateter e utilizando segmentos de cateter colonizados por
microrganismos e retirados de pacientes, em um modelo ex vivo. Os segmentos de
cateter contendo biofilme foram incubados individualmente em várias soluções,
incluindo EDTA (30 mg/ml), minociclina (concentrações – 3 mg/ml ou 0,1 mg/ml) e a
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associação minociclina – EDTA (M-EDTA) (baixa dose de minociclina - 0,1 mg/ml,
alternando com alta dose do antibiótico – 3 mg/ml). As células viáveis foram
quantificadas por meio de contagem. Os resultados encontrados mostraram que no
modelo in vitro, a associação M-EDTA (com baixa concentração de minociclina) foi
significativamente mais efetiva do que qualquer outro agente na redução da
colonização de S. epidermidis, S. aureus e C. albicans (p<0,01); enquanto o MEDTA (com maior concentração de minociclina) erradicou todos os estafilococos e
C. albicans embebidos no biofilme. No modelo ex vivo, o produto M-EDTA (com alta
concentração de minociclina) reduziu a colonização bacteriana mais frequentemente
do que somente EDTA ou heparina (p<0,01). Os autores concluíram que o M-EDTA
é altamente ativo na erradicação de microrganismos embebidos em biofilme jovem
ou maduro aderido à superfície de cateteres. Raad et al. (2003) e Percival et al.
(2005), reportaram que o EDTA pode ser utilizado como parte de um tratamento
antimicrobiano para prevenir infecções relacionadas ao cateter causadas por
microrganismos clinicamente relevantes, incluindo C. albicans.
O EDTA age como quelante de íons metálicos que são essenciais à
integridade da estrutura e adaptação dos microrganismos. Cátions divalentes podem
ser importantes na estrutura da matriz de polissacarídeo extracelular do biofilme
(TURAKHIA; COOKSEY; CHARACKLIS, 1983).
Ramage; Wickes; López-Ribot (2007) avaliaram a ação do EDTA sobre
biofilmes de C. albicans SC5314 formado em microplacas de poliestireno de 96
poços. Os biofilmes foram desenvolvidos em intervalos de tempo de 0, 1, 2, 4 e 24
horas. Após esses períodos, o EDTA foi adicionado nas concentrações de 250, 25,
2.5, e 0 mM e os biofilmes foram incubados por mais 24 horas a 35±1°C. A atividade
metabólica das células em biofilme foi avaliada por meio do teste do XTT e por
microscopia utilizando um microscópio invertido. Os resultados demonstraram que a
pré-incubação com a maior concentração de EDTA (250 mM) aboliu a filamentação
de células leveduriformes aderentes, resultando em biofilmes muito pobres,
constituídos principalmente da monocamada de células aderidas. À medida que a
concentração diminuía dez vezes, alguns tubos germinativos (na concentração de
EDTA de 25 mM) e filamentos longos (2.5 mM de EDTA) foram visíveis e os
biofilmes resultantes eram mais pobres do que os biofilmes-controle, formados na
ausência de EDTA. Este efeito também foi refletido nas leituras do XTT, mostrando
os menores valores de absorbância na concentração mais elevada de EDTA e
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leituras progressivamente maiores com o decréscimo da concentração da
substância, entretanto, a remoção do EDTA e a adição de meio de cultura novo
restauraram o crescimento e desenvolvimento do biofilme. Além disso, biofilmes préformados foram minimamente afetados pelo EDTA (máximo de 31% de redução na
viabilidade celular na concentração de 250 mM de EDTA).
No presente estudo foi avaliada somente a concentração de 3 mg/ml da
associação minociclina – EDTA adicionada em biofilmes pré-formados. Os
resultados obtidos demonstraram que o produto foi eficaz na inativação das células
em biofilme. Não se constatou a presença de subpopulações de células
leveduriformes resistentes à ação do M-EDTA, pois não houve detecção de sinal de
atividade metabólica após a ação do produto.
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7 CONCLUSÕES
Biofilmes de Candida spp (Candida albicans ATCC 18804, C. albicans
SC5314, Candida albicans – cepa de campo, Candida glabrata ATCC2001) foram
produzidos em superfície abiótica de cateter de Foley de látex siliconizado e silicone
total em diferentes períodos de tempo (6, 24, 48 e 72 horas). Os biofilmes foram
demonstrados por microscópio eletrônico de varredura, que permitiu a observação
de células leveduriformes aderidas à superfície e entre si e redes de hifas com
blastoconídios e pseudohifas.

A contagem de células viáveis recuperadas dos biofilmes de C. albicans
ATCC 18804 formado sobre látex siliconizado (LS) foi em média 4,48±2,50 e sobre
silicone total (ST) foi de 4,76±1,62. Em 72 horas a aderência celular foi maior para
LS do que para ST. Na interação biomaterial/tempo a contagem de células viáveis
mostrou diferença estatisticamente significante (p=0,013).

A contagem de células viáveis recuperadas dos biofilmes de C. albicans
SC5314 formado sobre látex siliconizado (LS) foi em média 4,35±0,39 e sobre
silicone total (ST) foi de 4,21±0,22. Não houve diferença estatisticamente significante
na contagem das células viáveis, não houve interação entre biomaterial/tempo e
nem efeito desses fatores isoladamente (p=0,502).

A contagem de células viáveis recuperadas dos biofilmes de C. albicans –
cepa de campo formado sobre látex siliconizado (LS) foi em média 5,15±0,18 e
sobre silicone total (ST) foi de 4,79±0,17. Em média a aderência celular ao cateter
LS foi maior do que ao ST, independente do tempo de formação do biofilme
(p=0,027).

A contagem de células viáveis recuperadas dos biofilmes de C. glabrata
ATCC2001 formado sobre látex siliconizado (LS) foi em média 4,69±0,19 e sobre
silicone total (ST) foi de 4,75±0,68. Não houve diferença estatisticamente significante
na contagem das células viáveis, não houve interação entre biomaterial/tempo e
nem efeito desses fatores isoladamente (p=0,055).
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A atividade metabólica das células em biofilme de C. albicans ATCC18804,
mensurada pelo teste do XTT, foi em média 0,070±0,06 no LS e de 0,068±0,06 no
ST. Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) na média dos tempos de
formação do biofilme.

A atividade metabólica das células em biofilme de C. albicans SC5314,
mensurada pelo teste do XTT, foi em média 0,0622±0,05 no LS e de 0,0785±0,05
no ST. Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) na média dos tempos
de formação do biofilme.

A atividade metabólica das células em biofilme de C. albicans - cepa de
campo, mensurada pelo teste do XTT, foi em média 0,1064±0,01 no LS e de
0,0904±0,03 no ST. A atividade metabólica de células viáveis do biofilme de C.
albicans – cepa de campo mostrou diferença estatisticamente significante na
interação biomateriail/tempo (p=0,012).

A atividade metabólica das células em biofilme de C. glabrata ATCC2001,
mensurada pelo teste do XTT, foi em média 0,0785±0,04 no LS e de 0,0755±0,03 no
ST. Houve diferença estatisticamente significante (p=0,005) nas médias dos
períodos de formação do biofilme de C. glabrata ATCC2001.

O teste de suscetibilidade mostrou que houve eficácia na inativação da
atividade metabólica das células planctônicas em biofilme de Candida spp. após a
ação do produto Minociclina-EDTA (M-EDTA® - 3 mg/ml). Em média, existe diferença
estatisticamente significante na atividade metabólica de células de C. albicans
ATCC18804 em biofilme formado no LS (p=0,033) e no ST (p=0,02); C. albicans
SC5314 aderida no LS (p=0,01) e no ST (p=0,018); C. albicans – cepa de campo
aderida no LS (p=0,018) e no ST (p=0,002) e C. glabrata ATCC2001 no LS
(p=0,008) e no ST (p=0,018), em nível de significância de 5%.

Não se verificou a expressão dos genes ALS1 e ALS3 de células de C.
albicans SC5314 em biofilme formado sobre LS e ST após 6, 24, 48 e 72 horas, por
meio do método molecular PCR quantitativo (qPCR), utilizando o gene TEF1 como
controle endógeno da reação.
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APÊNDICE A – Sequências de nucleotídeos

Seqüência de nucleotídeos (5´ 3´) referentes à amplificação do gene ALS1
com os oligonucleotídeos sintéticos ALS1F (em vermelho) e ALS1R (em azul), de
acordo com a seqüência contida no GenBank Data Libraries (Nucleotides), sob o
número de acesso L25902.

2521
2581
2641
2701
2761
2821
2881
2941
3001
3061
3121
3181
3241
3301
3361
3421
3481
3541
3601
3661
3721
3781

agtagtgatg
gaactgattt
acaaatccag
atgtctgatt
aaatcaggag
ccattatcat
agtgaaagta
caatctactt
gtcgtttctt
acattatcaa
gataatggag
gcatctgcaa
aaaccaagta
accagtccta
ccaactgata
ctggttgcta
acatcaagct
agtggatctg
tctgttacca
gttacctcat
tctattatcc
tagtga

gtatgttgtt
gcagtgatgg
atagcaatga
cactttcttc
tatcagttac
cttcagtgac
aagttacatt
ccactgaaat
ctaatactga
ctacttcaaa
acaatacttc
gtgaagaaga
tgggtgaaaa
cagaagctcc
ctagagaaca
ctacacaagc
tgacaacagg
ttactggtgg
acagcaacag
cctcaccttc
aacattctac

gtcttctaca
taaagagtgt
atcctcaatc
aactgatggt
aaccgaaact
atcattgact
tacaagcaat
tgaaattgta
tttgactagt
ctccatcact
atcaaccaat
caacaaaagc
ttctggatta
atcacctgct
acctactaca
tactaatgaa
cacctcagca
agctgttgcc
cattgtatct
aaccaacaca
ttggttgtac

actttggtta
tctagattgt
gtaactagta
attagtgcta
tctgttacaa
cagttgtctt
ggagacaacc
acaaccagtt
gaaccaacaa
gaagatatca
ccagttccaa
ggttctcatg
actacttcta
gtttcttctg
ttatcaacta
aatggtggta
tctacaagtg
agtgcttcaa
aataccccac
ttcattgctt
ggtttgatca

ctgaatcaga
ccagttcttc
ctgttcctac
catcttctga
ctattcaaac
caattccaag
aaagtggtac
ctactaaagt
ataccagaga
ccacatctca
ctgtggcaac
aatcagcatc
ctgaaattga
gtactgatgt
cttcaaaaac
aatctccatc
ctaatagcga
atgatcaatc
aaactacatt
ctacatacga
cattattgtc

aacaactaca
tggtattgtc
tgcaagtaca
taatgtttca
tactccaaac
tgtttcagaa
tcatgattca
tttaccacct
acaaccaact
acctacaggt
aagtacttta
cacaagtttg
agctacaaca
aactactgaa
aaacagtgaa
aactgattta
acttgttact
acattctact
gagtcaacaa
tggctctggt
cttgttcatt
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Seqüência de nucleotídeos (5´ 3´) referentes à amplificação do gene ALS3
com os oligonucleotídeos sintéticos ALS3F (em vermelho) e ALS3R (em azul), de
acordo com a seqüência contida no GenBank Data Libraries (Nucleotides), sob o
número de acesso U87956.

2521
2581
2641
2701
2761
2821
2881
2941
3001
3061
3121
3181
3241
3301

cctcattaca
attacagaaa
attgtcacaa
accacagaat
gaaacagaat
agtgaggttg
actaatgtga
acttctactg
cctatcattt
agtgtcattg
tctccatcta
aaccaatctc
caaatgactt
gttattcaac

ccaaccatac
ctagctgtga
ttcctaataa
ccacttcaca
cttctactgt
tatttactac
aatcaagtat
atattgaaaa
cttctagtgc
aacaaccaac
caactacaac
aatctcaatc
catctttagt
attctacttg

aactttgtgg
aggtgataaa
tatcgaaact
atccccatct
tactactgct
taaaggaaac
ggatgaaaac
tgaaaccata
tgatgaaact
caataataat
tgctaataat
tcaatataat
tagtttacat
gttatgtggt

tctacaactt
ggttgttctt
cctatggtta
ggtatttttt
caaacaaatc
aacgaaaatg
tctgaattta
gcaacaaccg
actactgtta
ggtggtggta
gactctgtta
tctgataccc
atgcttacta
ttgatcacat

gggttattga
gggtttctgt
ctaatactgt
cagagtcagg
caagtgttcc
gtccttatga
ctacttccac
gttccgtgga
ctactactgc
aagccccatc
ttactggtac
aacaaactac
catttgacgg
tattatcctt

aacaaaaaca
ttctactcgt
tgattctaca
agtatctgtt
aacaactgaa
atcaccatct
agctgcttcc
agcttcatcg
tgaatcaacc
tgcaacttca
aacatcaacc
attgagtcaa
atctggttct
gtttatttaa
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Seqüência de nucleotídeos (5´  3´) referentes à amplificação do gene TEF1
com os oligonucleotídeos sintéticos TEF1F (em vermelho) e TEF1R (em azul), de
acordo com a seqüência contida no domínio http://candida.bri.nrc.ca/candida, sob o
número de acesso orf19.1435.

atgggtaaagaaaaaactcacgttaacgttgttgttattggtcacgtcgattccggtaaa
tctactaccaccggtcacttaatttacaagtgtggtggtattgataaaagaaccattgaa
aagttcgaaaaagaagctgctgaattgggtaaaggttctttcaaatacgcttgggtcttg
gacaaattgaaggctgaaagagaaagaggtatcaccattgatatcgctttgtggaaattc
gaaactccaaaataccacgttaccgtcattgatgctccaggtcacagagatttcatcaag
aatatgatcactggtacttctcaagctgattgtgctattttgattattgctggtggtact
ggtgaattcgaagccggtatttctaaggatggtcaaaccagagaacacgctttgttggct
tacactttgggtgtcaaacaattgattgttgctgtcaacaagatggactctgtcaaatgg
gataaaaacagatttgaagaaatcatcaaggaaacctccaatttcgtcaagaaggttggt
tacaacccaaagactgttccattcgttccaatctctggttggaatggtgacaacatgatt
gaaccatccaccaactgtccatggtacaagggttgggaaaaggaaaccaaatccggtaaa
gttactggtaagaccttgttagaagctattgacgctattgaaccaccaaccagaccaacc
gacaaaccattgagattgccattgcaagatgtttacaagatcggtggtattggtactgtg
ccagtcggtagagttgaaactggtatcatcaaagccggtatggttgttactttcgcccca
gctggtgttaccactgaagtcaaatccgttgaaatgcatcacgaacaattggctgaaggt
gttccaggtgacaatgttggtttcaacgttaagaacgtttccgttaaagaaattagaaga
ggtaacgtttgtggtgactccaagaacgatccaccaaagggttgtgactctttcaatgcc
caagtcattgttttgaaccatccaggtcaaatctctgctggttactctccagtcttggat
tgtcacactgcccacattgcttgtaaattcgacactttggttgaaaagattgacagaaga
actggtaagaaattggaagaaaatccaaaattcgtcaaatccggtgatgctgctatcgtc
aagatggtcccaaccaaaccaatgtgtgttgaagctttcactgactacccaccattaggt
agattcgctgtcagagatatgagacaaaccgttgctgttggtgtcatcaaatctgttgaa
aaatccgacaaagctggtaaagttaccaaggctgctcaaaaagctgctaagaaataa

