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RESUMO 
 

Rodrigues, G. B. Avaliações das atividades fotossensibilizadoras do azul de metileno, da 
cloro-alumínio ftalocianina e do nitrosilo de rutênio no fungo Cryptococcus neoformans. 
2008. 88f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
 

O basidiomiceto Cryptococcus neoformans é um fungo saprófita, com ampla 
distribuição geográfica, que é normalmente isolado de solos que contêm excretas de pombos e 
detritos vegetais. Apesar de saprófita, o fungo pode infectar e causar doença em uma grande 
variedade de hospedeiros animais, como mamíferos, aves e insetos. O número de casos de 
micoses graves, causadas por C. neoformans e por outros gêneros de fungos, tem aumentado 
em todo o mundo, principalmente devido ao aumento do número de indivíduos 
imunocomprometidos. Adicionalmente, a emergência de novas espécies de patógenos e a 
seleção de linhagens tolerantes aos antifúngicos comumente utilizados fazem com que o 
desenvolvimento de novas estratégias para o controle de fungos seja extremamente desejável. 
A inativação fotodinâmica de fungos é um método novo e promissor, que pode ser utilizado 
tanto para o controle de micoses (em animais e em vegetais), como para a eliminação de 
fungos do ambiente. A fotoinativação de fungos é baseada no uso de fotossensibilizadores que 
se acumulam ou que são preferencialmente metabolizados pelas células do microrganismo-
alvo. A seguir, o fotossensibilizador é exposto à luz visível, que, na presença de oxigênio, 
inicia processos fotoquímicos que produzem uma série de espécies reativas de oxigênio 
capazes de matar as células fúngicas sem provocar danos significativos nos tecidos do 
hospedeiro. Neste trabalho, foram avaliadas as eficácias do azul de metileno (MB) (em 
solução e em nanoemulsão), da cloro-alumínio ftalocianina (em nanoemulsão) e do complexo 
nitrosilo de rutênio (em solução) como fotossensibilizadores para a fotoinativação de células 
melanizadas e não melanizadas de C. neoformans. C. neoformans foi suscetível à 
fotoinativação pela cloro-alumínio ftalocianina, com uma inativação próxima de 100% 
quando foi utilizada uma combinação apropriada da concentração do fotossensibilizador e da 
dose de luz. A completa fotoinativação do fungo pela ftalocianina, em condições compatíveis 
com a terapia fotodinâmica, abre a perspectiva da utilização desse fotossensibilizador para o 
tratamento de micoses causadas por C. neoformans. A fotoinativação pelo MB foi apenas 
parcial e não ocorreu fotoinativação pelo nitrosilo de rutênio. Nenhum dos 
fotossensibilizadores matou o fungo na ausência da luz. Também foram feitos experimentos 
para se verificar a influência do tempo de crescimento e da melanização na tolerância de C. 
neoformans à fotoinativação pelo MB. Houve diferença significativa na tolerância entre 
diferentes linhagens de C. neoformans. Para a maioria dos tratamentos [linhagens e tempo de 
crescimento (4, 6 ou 8 dias)], não houve diferença significativa entre a tolerância de células 
melanizadas e não melanizadas. Também não foi observada diferença na tolerância entre 
células com idade de 4 a 8 dias. 
 
 
Palavras-Chave: fotobiologia de fungos, fotossensibilização de fungos, inativação 
fotodinâmica de fungos, azul de metileno, nitrosilo de rutênio, ftalocianinas, Cryptococcus 
neoformans. 
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ABSTRACT 
 

Rodrigues, G. B. Estimate of the photosensitizing activities of the methylene blue, 
chloroaluminum phthalocyanine and nitrosyl ruthenium complex in the fungus 
Cryptococcus neoformans. 2008. 88f. Thesis (Master’s Degree). College of Pharmaceutical 
Sciences – University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2008 
 
 

The basidiomycete Cryptococcus neoformans is a saprophytic worldwide fungus 
which is normally isolated from soils contaminated with pigeon excreta and plant detritus. 
Despite a saprophytic existence, the fungus can infect and cause disease in a wide variety of 
animal hosts such as mammals, birds and insects. Serious infections caused by C. neoformans 
and by other genera of fungi have emerged all over the world, primarily due to the increased 
numbers of immunocompromised individuals. Additionally, the emergence of new species 
and antimycotic-resistant strains of pathogenic fungi makes the development of new fungus-
control techniques highly desirable. Photodynamic inactivation of fungi is a new and 
promising method that can be used to control localized mycoses or kill fungi in the 
environment. The photodynamic inactivation of fungi is based on the use of a photosensitizer 
that accumulates in, or preferentially is metabolized by, cells of the target microorganism. The 
photosensitizer is then exposed to visible light in the presence of oxygen, and this starts 
photochemical processes that produce a series of reactive oxygen species (ROS) capable of 
killing the fungal cells without causing significant damage to host tissues. We report here the 
efficacy of methylene blue (MB) (in solution and in nanoemulsion), chloroaluminum 
phthalocyanine (in nanoemulsion) and nitrosyl ruthenium complex (in solution) as 
photosensitizers in photoinactivation of melanized and nonmelanized Cryptococcus 
neoformans yeast cells. C. neoformans were susceptible to photoinactivation by 
chloroaluminum phthalocyanine with inactivation close to 100% when the appropriate 
combination of photosensitizer concentration and light-exposure dose was used. 
Photoinactivation by MB was only partial and nitrosyl ruthenium complex was ineffective. In 
the dark, neither photosensitizers inactivated the fungus. Complementary experiments were 
performed to estimate the effect of the age of the cells and of melanization in the fungus 
tolerance to photoinactivation by MB. There was a significative difference in the tolerance 
among strains of C. neoformans. For most of the treatments (strains and time of growth) there 
was no difference between the tolerance of melanized and nonmelanized cells. There was no 
difference in the tolerance among 4 to 8-day cells either. 
 
 
Keywords: fungal photobiology, photosensitization of fungi, photodynamic inactivation of 
fungi, methylene blue, nitrosyl ruthenium, phthalocyanines, Cryptococcus neoformans. 
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FS Fotossensibilizador (Photosensitizer) 

FS0 Fotossensibilizador no estado fundamental 
1FS* Fotossensibilizador no estado excitado singleto 
3FS* Fotossensibilizador no estado excitado tripleto 

g Gravidade 

Ga3+ Íon gálio 

g L-1 Gramas por litro 

h Horas 

HpD Derivados de hematoporfirina (Hematoporfirin derivative) 

J cm-2 Joules por centímetros quadrados 

KDa Quilodalton 

L-Dopa L-3,4 diidroxifenilalanina 

LEDs Diodos emissores de luz (Light-emitting diode) 

M Molar 

MB Azul de metileno (Methylene blue) 

min Minuto 

mL Mililitro 

MLI Meio líquido indutor 

MLNI Meio líquido não indutor 

mM Milimolar 

mm Milímetros 

mV Milivolts 

mW cm-2 Miliwatts por centímetros quadrados 

NE Nanoemulsão 

nm Nanômetro 



 viii

NO Óxido nítrico 

ns Nanosegundos 

ο Orto 
1O2 Oxigênio singleto (Singlet oxygen) 

ρ Para 

PBS Salina fosfato tamponada (Phosphate buffered saline) 

PDA Potato dextrose agar 

PdI Indíce de polidispersão 

PhBPs Fotossensibilizadores baseados na fenotiazina (Phenothiazinum based 
photosensitizers) 

RNM Ressonância nuclear magnética 

RPM Rotações por minuto 

s Segundos 

TFD Terapia fotodinâmica (Photodynamic therapy) 

TFDA Terapia fotodinâmica antimicrobiana 

TBO Azul de ortotoluidina (Toluidine blue) 

UFC Unidade formadora de colônia 

UV Ultra violeta 

UVA Ultra violeta A (320-400 nm) 

UVB Ultra violeta B (280-320 nm) 

W Watts 

W m-2 Watts por metro quadrado 

Zn2+ Íon zinco 

ZnPc Zinco ftalocianina 

µg mL-1 Micrograma por mililitro 

µL microlitro 

µm Micrometro 

ΦT Rendimento quântico do estado excitado triplete 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da fotobiologia de fungos tem adquirido importância crescente nos últimos anos, 

tanto por fornecer contribuições relevantes para o entendimento do efeito das radiações 

visível e UV nas células eucarióticas (BRAGA et al., 2001; BRAGA et al., 2006; SCHIAVE 

et al., 2008), como pelo surgimento de novas áreas com aplicações importantes, como é o 

caso da Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA), que utiliza fotossensibilizadores 

exógenos para o controle de microrganismos (JORI, 2006; TEGOS et al., 2005; MAISCH et 

al., 2004). O uso indiscriminado de antimicrobianos, o surgimento de doenças como a AIDS, 

a adoção de novas práticas médicas, como a imunossupressão em transplantados e a 

quimioterapia, têm criado um cenário favorável para a emergência de novas espécies de 

fungos patogênicos e para o surgimento de microrganismos que apresentam tolerância 

múltipla aos antimicrobianos atualmente utilizados (HOLZHEIMER; DRALLE, 2002; 

PHILIP et al., 2005). Embora Candida spp. e Cryptococcus neoformans continuem sendo os 

principais fungos oportunistas responsáveis por micoses invasivas em humanos, infecções 

sérias causadas por Aspergillus spp. e por outros gêneros de fungos filamentosos têm 

emergido em todo o mundo (ESPINEL-INGROFF et al., 2005). Nesse cenário, o 

desenvolvimento de novas estratégias para o controle de microrganismos é extremamente 

desejável. A identificação e o desenvolvimento de fotossensibilizadores com potencial para 

serem empregados como antimicrobianos terão aplicações importantes e serão de extrema 

utilidade para o desenvolvimento de novos fungicidas com mecanismo de ação diferente dos 

atualmente utilizados e para os quais a seleção de microrganismos tolerantes seja menos 

provável. 
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1.1 Cryptococcus neoformans 

 

 O basidiomiceto encapsulado Cryptococcus neoformans é um fungo saprófita, 

cosmopolita, que normalmente é isolado de solos contaminados com excretas de aves e de 

detritos vegetais em decomposição. Apesar da existência saprofítica, o fungo é capaz de 

infectar e de causar doença em uma grande variedade de hospedeiros animais, como 

mamíferos, aves e insetos (SORRELL; ELLIS, 1997; STEENBERGEN; CASADEVALL, 

2003; HEITMAN; LIN, 2006). 

 C. neoformans era considerada uma espécie homogênea até 1942, quando a existência 

de quatro sorotipos distintos, baseados nas propriedades antigênicas de sua cápsula de 

polissacarídeos, foi revelada (revisado por HEITMAN; LIN, 2006). A heterogeneidade da 

espécie, entretanto, permaneceu desconhecida até meados da década de 70, quando foram 

descobertos dois teleomorfos morfologicamente distintos de C. neoformans: Filobasidiella 

neoformans, produzido por linhagens dos sorotipos A e D, e Filobasidiella bacillispora, 

produzido por linhagens dos sorotipos B e C. A correlação entre os sorotipos e os dois 

diferentes teleomorfos indicou que as diferenças entre os dois sorogrupos não estavam 

limitadas às suas propriedades antigênicas. Estudos posteriores mostraram que as duas 

espécies também diferiam em características como nicho ecológico, epidemiologia, 

bioquímica e genômica estrutural (KWON-CHUNG; VARMA, 2006). 

 À medida que novos métodos foram utilizados para a genotipagem das linhagens, foi 

observada a existência de uma grande diversidade intraespecífica, de modo que a 

determinação do número de espécies crípticas dentro de C. neoformans tornou-se um assunto 

polêmico (HEITMAN; LIN, 2006). Atualmente, o agente etiológico da criptococose é 

classificado em duas espécies, C. neoformans variedade grubii (sorotipo A) e variedade 

neoformans (sorotipo D) e C. gattii (sorotipos B e C) (KWON-CHUNG et al., 2000). Kwon-
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Chung e Varma (2006) revisaram as características taxonômicas do grupo e validaram, com 

base nos três maiores conceitos de espécie, a divisão atual do grupo em apenas duas espécies. 

 As variedades neoformans e grubii apresentam distribuição cosmopolita e causam 

doença principalmente em indivíduos imunocomprometidos (HEITMAN; LIN, 2006). As 

duas variedades são freqüentemente isoladas de solos contaminados com excretas de pombos 

(SOARES et al., 2005). C. gattii é usualmente encontrado em regiões tropicais e subtropicais 

e pode infectar indivíduos imunocompetentes (HARRISON, 2000; STEENBERGEN; 

CASADEVALL, 2003). Tanto as espécies neoformans como gattii são colonizadores perenes 

de espécies arbóreas e de detritos vegetais em decomposição (HAJJEH; BRANDT; PINNER, 

1995; NOSANCHUK et al., 1999; RANDHAWA; MUSSA; KHAN, 2001; CASADEVALL; 

STEENBERGEN; NOSANCHUK, 2003; NOSANCHUK; CASADEVALL, 2003). 

 O surgimento da AIDS e a utilização de novas práticas médicas, como as terapias 

imunossupressoras, aumentaram muito o número de indivíduos acometidos pela doença 

(BICANIC; HARRISON, 2005; MITCHELL; PERFECT, 1995). Considerada uma condição 

definidora da AIDS, a meningite criptocócica é a infecção fúngica mais comum do sistema 

nervoso central e a terceira causa mais freqüente de complicações em pacientes com AIDS 

(DEL VALLE; PINA-OVIEDO, 2006; BICANIC; HARRISON, 2005). 

 A identificação da fonte ambiental e da natureza das células infectivas de C. 

neoformans é extremamente importante para o entendimento da patogenicidade e da ecologia 

do fungo. Acredita-se que a infecção por Cryptococcus inicia-se com a inalação de leveduras 

desidratadas ou basidiósporos (HEITMAN; LIN, 2006). Apesar de a inalação de células de C. 

neoformans ser comum, a doença é rara e ocorre predominantemente em indivíduos 

imunocomprometidos (STEENBERGEN; CASADEVALL, 2003). Cryptococcus raramente é 

isolado como comensal humano e a transmissão de indivíduo para indivíduo não ocorre, de 
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modo que a infecção humana é considerada um evento acidental e terminal no ciclo de vida 

do fungo (HEITMAN; LIN, 2006). 

 Apesar dos recentes avanços na genética e na biologia molecular obtidos após o 

seqüenciamento completo do genoma de diferentes linhagens de C. neoformans e C. gattii, 

diversos aspectos da ecologia, da estrutura populacional e da reprodução desses patógenos 

ambientais ainda não foram estabelecidos (HEITMAN; LIN, 2006). 

 A presença de pigmentos, como as melaninas, pode, em maior ou menor extensão, 

aumentar a tolerância à radiação solar e a diversos fatores ambientais geradores de estresse, 

tanto em leveduras, como em conídios de diversas espécies de fungos filamentosos 

(GUNASEKERA; PAUL; AYRES, 1997; BRAGA et al., 2006; RANGEL et al., 2006; 

SCHIAVE et al., 2008). A importância evolutiva desse grupo de pigmentos é evidenciada 

pelo fato de os mesmos serem produzidos por organismos de praticamente todos os grupos 

taxonômicos, desde procariotos até vertebrados superiores (BUTLER; DAY, 1998; 

PLONKA; GRABACKA, 2006). Apesar de as melaninas serem os pigmentos protetores mais 

estudados, diversos aspectos relacionados à sua estrutura química, biossíntese e função 

permanecem desconhecidos, principalmente devido às dificuldades técnicas encontradas para 

o seu estudo. 

 Melaninas são pigmentos hidrofóbicos, de alto peso molecular, negativamente 

carregados e formados pela polimerização de compostos fenólicos e/ou indólicos 

(NOSANCHUK; CASADEVALL, 2006). A estrutura das melaninas é pouco conhecida 

devido à incapacidade de as técnicas bioquímicas e biofísicas atuais fornecerem suas 

estruturas moleculares definitivas (KAXIRAS et al., 2006). A dificuldade deve-se 

principalmente ao fato de as melaninas serem amorfas e inapropriadas para os estudos 

estruturais, tanto cristalográficos, como em soluções. Dessa maneira, as informações sobre a 

estrutura das melaninas foram obtidas de análises de seus produtos de degradação e de 
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análises espectroscópicas (WILLIAMSON; WAKAMATSU; ITO, 1998; WAKAMATSU; 

ITO, 2002). Além disso, in vivo, as melaninas geralmente encontram-se, quase sempre, 

complexadas com proteínas e com carboidratos. As proteínas e os carboidratos são 

completamente destruídos pelos tratamentos drásticos a que a célula é submetida durante a 

extração das melaninas, impossibilitando a determinação da natureza dos ligantes e da 

estrutura dos complexos que contêm melaninas (WANG; AISEN; CASADEVALL, 1996; 

BUTLER; DAY, 1998). A estrutura molecular das melaninas e o tipo/tipos de monômeros 

que fazem parte da sua constituição variam muito de organismos para organismo. Apesar de a 

estrutura molecular do polímero intacto não ser conhecida, algumas substâncias biológicas 

vêm sendo historicamente classificadas como melaninas por possuírem características físicas 

e químicas comuns. Embora não haja um consenso universal, o critério físico-químico 

geralmente aceito para a caracterização das melaninas baseia-se nas seguintes características: 

(1) cor escura (marrom ou negra) ou avermelhada; (2) insolubilidade em água quente ou 

fervente e em solventes orgânicos; (3) resistência à degradação por ácidos concentrados 

quentes ou frios; (4) branqueamento por agentes oxidantes, como o peróxido de hidrogênio; 

(5) solubilização e degradação por soluções alcalinas; (6) presença de centros persistentes de 

radicais livres na molécula e (7) capacidade de ligação a íons multivalentes (revisto por 

MEREDITH; SARNA, 2006; BUTLER; DAY, 1998). 

 Os microrganismos normalmente sintetizam melaninas através de fenoloxidases 

(como tirosinases, lacases ou catecolases) e/ou através da via da “polyketide syntase” (revisto 

por LANGFELDER et al., 2003; KROKEN et al., 2003; BUTLER; DAY, 1998). Os dois 

tipos mais comuns de melaninas em fungos são as DHN-melaninas (denominação devida a 

um de seus intermediários metabólicos, o 1,8-diidroxinaftaleno) e a dopa-melanina 

(denominação devida a um de seus precursores, a L-3,4-diidroxifenilalanina, conhecido como 

L-dopa). C. neoformans sintetiza melaninas através da via L-dopa-melanina, da qual fazem 
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parte a enzima lacase e diversas proteínas acessórias (WALTON; IDNURM; HEITMAN, 

2005; WILLIAMSON; WAKAMATSU; ITO, 1998; WILLIAMSON, 1997). 

 As melaninas sintetizadas a partir da L-3,4-diidroxifenilalanina por fenoloxidases, 

denominadas eumelaninas, são normalmente pretas ou marrons. As melaninas amarelas ou 

vermelhas, chamadas feomelaninas, têm, além da L-dopa, a cisteína incorporada durante a sua 

biossíntese. As melaninas marrons sintetizadas por tirosinases a partir do ácido homogentísico 

são chamadas piomelaninas. As melaninas formadas a partir do acetato pela via da 

“polyketide syntase”, chamadas diidroxinaftaleno melaninas, são tipicamente pretas ou 

marrons (NOSANCHUK; CASADEVALL, 2006; PLONKA; GRABACKA, 2006). 

 A lacase de C. neoformans faz parte de uma classe de multicobre oxidases que são 

primariamente proteínas extracelulares expressas em bactérias, fungos, plantas e insetos 

(NAKAMURA; GO, 2005). Dentre as supostas funções da enzima, estão a polimerização de 

lignanas (fenol) para a produção de lignina (polifenol) na parede celular de plantas e a 

decomposição da lignina por fungos decompositores ou fitopatogênicos (WATERMAN et al., 

2007; NAKAMURA; GO, 2005). Waterman et al. (2007) especularam que, no meio 

ambiente, C. neoformans utiliza a lacase para hidrolisar lignina, já que o fungo é comumente 

encontrado em ocos de árvores e em solos contendo detritos vegetais em decomposição. Isso 

explicaria a localização da enzima na parede celular, onde tem fácil acesso aos polímeros de 

lignina. Adicionalmente, a localização da lacase na parede, que é única em fungos, também 

poderia ter evoluído para proteger a célula contra a fagocitose por predadores ambientais. A 

localização periférica da enzima também permite que, no hospedeiro animal, a lacase tenha 

acesso a substratos pequenos, como catecolaminas e metais, que são capazes de permear 

através dos poros da cápsula (ZHU; WILLIAMSON, 2004). 

 Zhu et al. (2001) verificaram que a enzima está covalentemente ligada à parede 

celular, provavelmente por pontes dissulfeto ou tioéster. Linhagens de C. neoformans com 
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mutações em genes necessários para a integridade da parede (como o gene para a quitina 

sintase) podem apresentar um extravasamento da lacase e, conseqüentemente, podem 

melanizar o meio extracelular, enquanto a melanização, na linhagem selvagem, está restrita à 

célula fúngica (WALTON; IDNURM; HEITMAN, 2005). 

Em C. neoformans, existem dois genes parálogos, LAC1 e LAC2, que codificam para 

lacases (MISSALL et al., 2005). O gene LAC1, anteriormente chamado de CNLAC1, codifica 

para um polipeptídeo com 624 aminoácidos. O produto funcional é uma enzima glicosilada, 

contendo cobre, com 75 kDa e atividade de difenol oxidase. A enzima é capaz de oxidar 

diversos substratos difenólicos e diamínicos nas posições orto e meta, mas não grupamentos 

monofenólicos, como o fenol, a tiramina ou a tirosina (WILLIAMSON, 1994). 

 Os genes LAC1 e LAC2 possuem uma estrutura muito parecida entre os seus 14 éxons 

e possuem uma identidade de 76% nos nucleotídeos e de 72% nos aminoácidos codificados. 

Entretanto, a similaridade é muito menor em suas regiões promotoras, sugerindo a existência 

de diferenças entre a expressão e a regulação dos dois genes (MISSALL et al., 2005). Tendo 

L-dopa como substrato, tanto a lacase produzida por LAC1 como a produzida por LAC2 

contribuem para a produção de melaninas; entretanto, a análise funcional dos genes deixou 

claro que LAC1 é o principal responsável pela síntese (MISSALL et al., 2005). 

 A regulação da expressão das lacases em C. neoformans é complexa e ocorre através 

de vias que respondem a múltiplos sinais (PUKKILA-WORLEY et al., 2005; HEUNG et al., 

2005). A síntese de lacase é induzida por diversos fatores ambientais, como cálcio, ferro e 

cobre, e reprimida por nutrientes, como glicose e nitrogênio, e por temperaturas elevadas 

(ZHU; WILLIAMSON, 2004). Ambos os genes são induzidos pela ausência de glicose; 

entretanto, o nível de transcrição basal de LAC2 é muito menor do que de LAC1 (PUKKILA-

WORLEY et al., 2005). A regulação da expressão de LAC1 pela fonte de carbono apóia a 

hipótese de que a enzima é importante para a utilização da lignina como fonte de carbono no 
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meio ambiente (PANEPINTO; WILLIAMSON, 2006). Zhang et al. (2006) verificaram que a 

proteína Ssa1 de C. neoformans, que é homóloga à Hsp70, atua como um co-ativador 

transcricional da lacase em resposta à privação de glicose, ferro, cobre, cálcio e à temperatura. 

A enzima Lac1 localiza-se na parede celular, enquanto a enzima Lac2, aparentemente, 

localiza-se no citoplasma; entretanto, sua localização pode ser alterada pela ausência da 

enzima Lac1 (MISSALL et al., 2005). Valderrama et al. (2003) sugerem que as lacases de 

Filobasidiela neoformans e de Aspergillus nidulans, por pertencem a um grupo evolutivo 

distinto do ramo principal das bona fide lacases, não são lacases verdadeiras, apesar de serem 

capazes de utilizar os substratos típicos do grupo. 

 Em C. neoformans, a biossíntese de melanina por lacases requer a presença de 

substratos exógenos, já que o fungo é incapaz de sintetizar os precursores necessários à 

síntese. Esse é um caso raro, já que a maioria dos fungos melanogênicos produz o pigmento 

através de substratos endógenos (BUTLER; DAY, 1998). A lacase inicia a conversão de 

catecolaminas, como a dopamina, oxidando-a em o-quinona (DAQ). As DAQs, por serem 

extremamente reativas, condensam-se, de maneira não enzimática, entre si e/ou com outros 

metabólitos, para formar a melanina (ZHU; WILLIAMSON, 2004). 

 Wang e Casadevall (1994) acompanharam o crescimento e a melanização de C. 

neoformans (sorotipo D) em meio líquido, com e sem L-dopa, e verificaram que, em meio 

contendo L-dopa, a melanização aumentou com o tempo de crescimento. As curvas de 

crescimento e a viabilidade das células foram muito semelhantes para os dois tipos de meio. 

Wang, Aisen e Casadevall (1996) verificaram que a melanização de C. neoformans, em meio 

contendo 1 mM de L-dopa, aumentou linearmente durante um período de 14 dias de 

crescimento e que a intensidade da melanização variou muito entre as diferentes linhagens 

estudadas. Em algumas situações, a melanina representou até 15% da massa seca das células 

(WANG; AISEN; CASADEVALL, 1996). 
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 Como a síntese de melanina por C. neoformans requer substratos exógenos, o tipo do 

pigmento sintetizado varia, dependendo das características do substrato presente no meio 

(CASADEVALL; STEENBERGEN; NOSANCHUK, 2003). Pigmentos sintetizados a partir 

de o-difenóis com grupamentos hidroxilas nas posições 2,3- ou 3,4- são escuros e 

predominantemente associados à parede celular, enquanto pigmentos produzidos a partir de ρ-

difenóis, com grupamentos hidroxilas nas posições 1,4- ou 2,5-, são solúveis e difundem-se 

para o meio (CHASKES; TYNDALL, 1975). Garcia-Rivera et al. (2005) observaram que as 

características do pigmento produzido por C. neoformans variaram dependendo do substrato 

utilizado (L-dopa, metil-dopa, epinefrina e norepinefrina) e que nem todos os pigmentos 

produzidos apresentaram as características necessárias para serem considerados melaninas. 

Curiosamente, Eisenman et al. (2005) observaram que melaninas sintetizadas por C. 

neoformans a partir de diferentes substratos possuem estrutura semelhante. Mesmo na 

presença de substratos apropriados, a biossíntese de melaninas ou de pigmentos semelhantes a 

melaninas é dependente da fonte de nitrogênio. As melhores fontes para a melanização são a 

glutamina, a glicina e a asparagina (CHASKES; TYNDALL, 1975). 

 Melaninas isoladas de C. neoformans retêm a forma das células, resultando em esferas 

ocas chamadas de “fantasmas de melaninas” (WANG; AISEN; CASADEVALL, 1996). 

Estudos de microscopia de força atômica e de microscopia eletrônica de transmissão 

mostraram que essas estruturas são constituídas por grânulos discretos de melanina, com 

diâmetro de aproximadamente 40-130 nm, distribuídos em múltiplas camadas concêntricas na 

parede celular (EISENMAN et al., 2005). A espessura da camada, aparentemente, depende da 

idade da célula. A RNM-crioporometria revelou que os “fantasmas de melanina” possuem 

poros com diâmetros entre 1 e 4 nm e poros, em número menor, localizados mais 

internamente, com diâmetro de aproximadamente 30 nm. O diâmetro do poro diminuiu com o 

aumento da idade das células (EISENMAN et al., 2005). Estudos de exclusão molecular 
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conduzidos por Jacobson e Ikeda (2005) mostraram que células melanizadas são menos 

porosas do que as células não melanizadas e que o tamanho máximo dos poros é de 4 e de 

10,4 nm nas células melanizadas e não melanizadas, respectivamente. 

 Os substratos utilizados pelo fungo para sintetizar pigmentos podem estar presentes no 

hospedeiro animal (WILLIAMSON; WAKAMATSU; ITO, 1998; TIAN et al., 2003), na 

matéria orgânica que serve como substrato para o desenvolvimento do fungo ou podem ser 

sintetizados por microrganismos, como bactérias, que compartilham o mesmo nicho ecológico 

com C. neoformans. Frases et al. (2007) observaram que linhagens de todos os sorotipos de C. 

neoformans são capazes de produzir melanina, utilizando o ácido homogentísico (precursor da 

síntese de melanina em bactéria) e sugerindo uma nova fonte de substrato para a melanização 

do fungo no meio ambiente. A produção de dopamina por Klebsiella aerogenes permitiu a 

melanização de C. neoformans quando os dois microrganismos cresceram juntos em meio de 

cultura (FRASES; SALAZAR; CASADEVALL, 2006). Com base nessas observações, é 

possível especular que, no meio ambiente, outras espécies de microrganismos também 

forneçam substratos para a melanização do fungo. 

 Mesmo sendo um melanogênico facultativo, existem evidências de que C. neoformans 

encontra-se melanizado no meio ambiente. Estruturas semelhantes aos “fantasmas de 

melanina” obtidos de células melanizadas de Cryptococcus foram isoladas de excretas de 

pombos contaminadas com o fungo (NOSANCHUK et al., 1999). 

 As propriedades fotoprotetora e antioxidante das melaninas são, provavelmente, as 

principais responsáveis pelas diversas funções biológicas postuladas para esse grupo de 

pigmentos (MEREDITH; SARNA, 2006; GONÇALVES; POMBEIRO-SPONCHIADO, 

2005; BUTLER; DAY, 1998). Diversas funções têm sido atribuídas às melaninas produzidas 

por fungos e, de maneira geral, baseiam-se nas propriedades físico-químicas da molécula. 

Entretanto, é difícil avaliar qual dessas funções é realmente relevante durante a existência 
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saprofítica do fungo sem um conhecimento profundo da sua biologia e ecologia (BUTLER; 

DAY, 1998). 

 A produção de melaninas e de uma cápsula de polissacarídeos e a capacidade de se 

desenvolver à temperatura de 37°C são os fatores de patogenicidade mais bem estudados em 

C. neoformans (MAXSON et al., 2007; WALTON; IDNURM; HEITMAN, 2005; 

NOSANCHUK; CASADEVALL, 2003; CASADEVALL; ROSAS; NOSANCHUK, 2000; 

WILLIAMSON, 1997). Apesar de ser um importante fator de virulência, é muito provável 

que a melanização tenha sido selecionada por conferir ao fungo proteção contra fatores 

ambientais bióticos e abióticos (revisto por NOSANCHUK; CASADEVALL, 2006; 

STEENBERGEN; CASADEVALL, 2003). A melanização aumenta a sobrevivência de C. 

neoformans após o fungo ser fagocitado ou ingerido por predadores, como amebas 

(STEENBERGEN; SHUMAN; CASADEVALL, 2001) ou nematóides (MYLONAKIS et al., 

2002). Células efetoras do sistema imune, como os macrófagos, utilizam espécies reativas de 

oxigênio e de nitrogênio para inativar as células dos microrganismos fagocitados. Células 

melanizadas de C. neoformans são mais tolerantes a espécies reativas de nitrogênio e de 

oxigênio do que células não melanizadas (WANG; AISEN; CASADEVALL, 1995; WANG; 

CASADEVALL, 1994; JACOBSON; TINELL, 1993). A melanização também reduziu a 

sensibilidade do fungo a antifúngicos, como a anfotericina B, caspofungina e fluconazol 

(IKEDA et al., 2003; van DUIN; CASADEVALL; NOSANCHUK, 2002). 

 Células melanizadas foram mais resistentes do que células não melanizadas às 

enzimas capazes de degradar a parede celular (ROSAS; CASADEVALL, 2001). Enzimas 

capazes de hidrolisar componentes da parede do fungo são produzidas tanto por predadores 

ambientais como por antibiontes. 

 A melanização protegeu C. neoformans contra o frio e o calor. Células melanizadas de 

C. neoformans foram mais tolerantes ao calor do que células não melanizadas da mesma 
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idade. Células melanizadas, no início da fase estacionária, foram mais tolerantes ao frio do 

que células não melanizadas. Entretanto, células melanizadas provenientes da fase 

estacionária tardia foram mais sensíveis ao frio do que as células não melanizadas da mesma 

idade (ROSAS; CASADEVALL, 1997). 

 As dopa melaninas (eumelaninas) são capazes de converter a energia proveniente da 

absorção das radiações visível, UV e infravermelha em calor. No caso de excitação da 

melanina pela UV, mais de 99,9% de todos os fótons absorvidos tem a sua energia dissipada 

através de mecanismos não radiativos, o que é uma propriedade extremamente interessante 

para um fotoprotetor. Dessa forma, as melaninas protegem as células contra os efeitos 

danosos da radiação solar, convertendo rapidamente a energia dos fótons absorvidos em calor 

através de alterações vibracionais e rotacionais da molécula, sem que ela tenha tempo de 

participar de processos fotoquímicos (MEREDITH; SARNA, 2006). 
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1.2 Fotossensibilizadores 

 

 Fotossensibilizadores são compostos atóxicos ou pouco tóxicos, inativos em seu 

estado fundamental, que absorvem luz na região do visível (JORI, 2006). Quando o 

fotossensibilizador é exposto à radiação com comprimentos de onda apropriados, sua 

molécula é excitada, levando a uma série de transferências moleculares de energia que 

normalmente originam espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singlete (1O2), o ânion 

superóxido e o ânion radical hidroxila, que são extremamente reativos e citotóxicos 

(SOUKOS et al., 1998; FRIEDBERG et al., 2001; HAMBLIN et al., 2002; SMIJS et al., 

2004). Embora o conceito de morte celular induzida pela interação entre a luz e substâncias 

químicas seja conhecido há mais de um século (ACKROYD et al., 2001), o interesse por 

fotossensibilizadores tem aumentado nos últimos anos e novos fotossensibilizadores estão 

sendo desenvolvidos em virtude do uso desse grupo de substâncias no tratamento de tumores 

e na fotoinativação de microrganismos em diversos sistemas biológicos, tanto in vitro, como 

in vivo (VENEZIO et al., 1985; ZEINA et al., 2001; STRAKHOVSKAYA; 

ZHUKHOVITSKII; MIRONOV, 2002; BLISS et al., 2004; TEGOS et al., 2005; GORMAN; 

BROWN; GRIFFITHS, 2006). 

 As propriedades fisico-químicas dos fotossensibilizadores e dos sistemas biológicos 

nos quais eles estão atuando são extremamente importantes para a eficiência do processo de 

fotossensibilização (DEMIDOVA; HAMBLIN, 2005). O fotossensibilizador ideal deve 

possuir as seguintes características: (1) atoxicidade ou pouca toxicidade no escuro; (2) 

estabilidade cinética e termodinâmica; (3) síntese rápida, barata e com alto rendimento; (4) 

especificidade pela célula-alvo; (4) curto intervalo de tempo entre a sua administração e a 

máxima absorção pelas células-alvo; (5) rápida eliminação pelas células não-alvo; (6) 

ativação em um comprimento de onda considerado ótimo para a absorção de luz; (7) alta 
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capacidade de produção de oxigênio singlete e (8) ausência de mutagenicidade 

(CALZAVARA-PINTON; VENTURINI; SALA, 2005). 

 

1.2.1  Fotossensibilizadores derivados da fenotiazina 

 

 Os fotossensibilizadores baseados na fenotiazina (PhBPs, phenothiazinum based 

photosensitisers), como o azul de metileno, possuem estrutura heteroaromáticas planas que 

conferem às suas moléculas propriedades fotossensibilizadoras (Figura 1). Os PhBPs têm 

mostrado potencial para serem utilizados na Terapia Fotodinâmica (TFD) como agentes 

antitumorais e na TFDA como antimicrobianos (HARRIS; CHATFDIELD; PHOENIX, 

2006). A ação fotossensibilizadora de PhBPs, como o MB, em bactérias gram-negativas, 

gram-positivas, leveduras e vírus é conhecida há décadas (MACMILLAN; MAXWELL; 

CHICHESTER, 1966; ITO, 1977; AL-RUBEAI; EL-HASSI, 1986; WAINWRIGHT, 1996). 

Um dos fatores que determinam a seletividade desses compostos para células microbianas é a 

interação eletrostática entre as cargas positivas dos PhBPs e as cargas negativas da superfície 

externa da célula microbiana (HARRIS; CHATFDIELD; PHOENIX, 2006). Na maioria dos 

casos, o sítio primário de ação dos PhBPs é a membrana externa (no caso das bactérias gram-

negativas) e a membrana plasmática (no caso de bactérias gram-positivas e de fungos) da 

célula-alvo. A ação do fotossensibizador envolve a modificação de lipídios e/ou 

lipopolissacarídeos (no caso de bactérias gram-negativas) e a inativação de proteínas e 

enzimas essenciais, presentes na membrana plasmática, provocando a morte da célula. Esses 

compostos também podem ser internalizados pela célula durante o processo de 

fotossensibilização, infligindo danos a um grande número de sítios intracelulares. Em células 

bacterianas, embora o principal sítio interno de ação seja o DNA, os PhBPs podem exibir 

múltiplos sítios de ação dentro de um tipo específico de células e mostram diferentes sítios de 
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ação entre diferentes espécies de microrganismos (HARRIS; CHATFDIELD; PHOENIX, 

2006). Em leveduras e em conídios, não foi observada a internalização significativa de 

PhBPs, como MB ou Azul de Ortotoluidina (TBO), e a morte celular é atribuída aos danos na 

membrana, provocados pelo oxigênio singlete produzido no meio extracelular (SHIMIZU; 

EGASHIRA; TAKAHAMA, 1979; AL-RUBEAI; EL-HASSI, 1986). A multiplicidade de 

sítios-alvo das EROs produzidos durante a inativação fotodinâmica faz com que a emergência 

de microrganismos resistentes à fotossensibilização seja extremamente improvável e torna os 

PhBPs uma alternativa interessante aos antibióticos convencionais. 

 

H3C

CH3
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N
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Figura 1. Estrutura molecular do azul de metileno 

 

 O MB é o protótipo dos PhBPs e está bem estabelecido que sua toxicidade para 

humanos é baixa. O uso seguro do MB é atestado há quase um século e suas aplicações, entre 

outras, incluem sua administração tópica oral como anti-séptico, desinfetante e antídoto para 

envenenamento por nitrato (HARRIS; CHATFDIELD; PHOENIX, 2006). A baixa toxicidade 

para humanos e o fato de serem fotossensibilizadores eficientes, tanto em células de 

leveduras, como em conídios de fungos filamentosos, podem apressar os estudos clínicos 

desses PhBPs na TFDA (USACHEVA; TEICHERT; BIEL, 2001; DEMIDOVA; HAMBLIN, 

2005). 

 Uma grande variedade de fontes de luz, como lasers, light-emitting diode (LEDs) e 

vários tipos de lâmpadas incandescentes tem sido utilizada para a fotoativação dos PhBPs, 

tanto na TFD, como na TFDA (HARRIS; CHATFDIELD; PHOENIX, 2006). O MB, como 
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outros PhBPs, apresenta absorção máxima de luz na região do vermelho (pico de absorção em 

665 nm), que é a janela desejável para a terapêutica. Essa região espectral é ideal para a TFD 

e para TFDA, pois as biomoléculas apresentam absorção mínima nessa região espectral, 

permitindo uma penetração mais profunda da luz nos tecidos humanos durante a TFD. A 

química do MB está bem estabelecida e diversos estudos têm mostrado que as modificações 

químicas do corante produzem derivados que mantêm as características desejáveis de 

absorção de luz do composto original, mas que apresentam uma maior fototoxicidade para as 

células-alvo (HARRIS; CHATFDIELD; PHOENIX, 2006). 

 

1.2.2 Ftalocianinas 

 

 As ftalocianinas foram descobertas no início dos anos 1900 como impurezas em 

preparações industriais de ftalamida e subseqüentemente identificadas como parentes da 

família das porfirinas (GORMAN; BROWN; GRIFFITHS; 2006). As porfirinas são 

compostos exclusivamente sintéticos que podem ser facilmente preparados por métodos 

clássicos e minuciosos processos de purificação (SHARMAN; ALLEN; van LIER, 1999). 

 As ftalocianinas mimetizam as porfirinas em seu macrociclo central, que é constituído 

por uma unidade cíclica tetrapirrólica. Entretanto, suas subunidades pirrólicas são unidas por 

átomos de nitrogênio, enquanto nas porfirinas as subunidades são unidas via pontes de 

metileno. Além disso, nas ftalocianinas, a conjugação do macrociclo é estendida por anéis 

benzênicos sobre quatro unidades pirrólicas, resultando em uma forte banda de absorção na 

região do vermelho do espectro visível. As ftalocianinas possuem muitas vantagens quando 

comparadas aos fotossensibilizadores de primeira geração (como as porfirinas), como alta 

absorção de luz (ε670 ≈ 105 M-1.cm-1) nos comprimentos de onda de 600 a 800 nm (janela 

terapêutica) e baixa toxicidade in vitro (GOMER, 1991). As propriedades fotofísicas das 
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ftalocianinas são fortemente dependentes do íon metálico central. A complexação das 

ftalocianinas com íons metálicos diamagnéticos, tais como Zn2+, Al3+ e Ga3+ dá origem a 

compostos com alto rendimento quântico do estado excitado triplete (ΦT > 0,40) e com 

tempos de vida longos (IDOWU; NYOKONG, 2007; IDOWU; NYOKONG, 2008). Entre as 

metalo-ftalocianinas, as zinco e as cloro-alumínio ftalocianinas (Figura 2) são as que 

apresentam as propriedades fotofísicas mais favoráveis para aplicação na TFD. Por exemplo, 

os estados singletes com tempo de vida relativamente longo (3-8 ns) e os estados tripletes são 

produzidos com alto rendimento quântico (NUNES; SGUILLA; TEDESCO, 2004). 

 

Figura 2. Estrutura molecular da cloro-alumínio ftalocianina (AlClPc) 
 

Infelizmente, essas ftalocianinas (ZnPc e AlClPc) são insolúveis em água ou em 

solventes compatíveis com os sistemas biológicos. Desta maneira, elas devem ser 

administradas in vivo através de sistemas de distribuição, como os lipossomos e as 

nanoemulsões (NUNES; SGUILLA; TEDESCO, 2004). 

As nanoemulsões são sistemas coloidais obtidos por um processo de interação 

interfacial entre tensoativos e/ou polímeros que levam à diminuição da tensão superficial 

entre duas fases imiscíveis, as quais dão origem a um colóide por emulsificação, seja ela 

espontânea ou não, caracterizado por uma nanoestruturada como fase interna (OLIVEIRA et 

al., 2004). Esses sistemas isotrópicos possuem alta estabilidade físico-química 

(termodinamicamente estáveis), além de atuarem diretamente na constante de ionização de 

diversos fármacos, o que otimiza a uso de diversos compostos insolúveis com atividade 
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farmacêutica. A fase interna constitui um ambiente dimensionalmente restrito, com 

propriedades particulares, podendo ligar ou associar moléculas com diferentes polaridades, 

atuando como agregados esféricos e com diâmetros geralmente menores que 1000 nm 

(BOUCHEMAL et al., 2004; PRIMO; BENTLEY; TEDESCO, 2008). A formação das 

nanoemulsões envolve a combinação de três a cinco componentes, tais como tensoativos, fase 

aquosa, fase oleosa e, quando necessário, um co-tensoativo. O processo de emulsificação leva 

a emulsões do tipo óleo em água (o/a), água em óleo (a/o) ou emulsões mistas (o/a/o ou a/o/a), 

dependendo do mecanismo de preparo e quantidade de componentes da formulação 

(OLIVEIRA et al., 2004). 

O desenvolvimento da tecnologia farmacêutica e cosmética conferiu a esses sistemas o 

status de nanocarreadores de fármacos (OLIVEIRA et al., 2004; BOUCHEMAL et al., 2004; 

PRIMO; BENTLEY; TEDESCO, 2008; SANTOS-MAGALHÃES et al., 2000). Esses 

sistemas são utilizados em diversos tipos de aplicações, desde a veiculação de biomoléculas e 

princípios ativos para o tratamento de doenças, até a administração de agentes antioxidantes e 

substâncias exógenas de origem natural para tratamento estético ou cosmecêutico (ARAÚJO, 

et al., 2007; WEYENBERG, et al. 2007). 

 

1.2.3 Nitrosilos de rutênio 

 

 O óxido nítrico (NO) é um gás instável, lipo e hidrossolúvel, altamente reativo e com 

meia-vida curta (0,1-6 s) (CARTER; BETTACHE; OGDEN, 1997; IGNARRO et al., 1999). 

O NO é uma molécula efetora importante em diversos processos biológicos, incluindo-se a 

transmissão neural, a vasodilatação, a angiogênese e a fagocitose, apenas para citar os 

processos mais estudados (IGNARRO, 1999). Por outro lado, exposições prolongadas a altas 

concentrações de NO têm sido associadas a diversos efeitos fisiológicos adversos, incluindo-
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se choque séptico (EUM; YEOM; LEE, 2006), citotoxicidade (STAR, 1993; GHAFFARI et 

al., 2006), carcinogênese (WINK et al., 1998) e danos no DNA (BURNEY et al., 1999). 

Devido à grande importância biológica do NO e considerando-se que diversas doenças 

podem estar associadas a alterações no seu metabolismo (NAPOLI; IGNARRO, 2003), estão 

sendo desenvolvidos complexos capazes de liberar NO nos tecidos e na corrente sangüínea de 

maneira controlada, a partir de sistemas orgânicos (MAKINGS; TSIEN, 1994) e inorgânicos 

(BONAVENTURA et al., 2004; SAUAIA et al., 2005). Um caminho para o desenvolvimento 

de agentes liberadores de NO é a síntese de compostos termodinamicamente estáveis em 

condições fisiológicas, mas lábeis sob estimulação química, fotoquímica e/ou eletroquímica 

(SAUAIA et al., 2005). Recentemente, foram desenvolvidos complexos nitrosilos de rutênio 

capazes de liberar NO in vitro (BONAVENTURA et al., 2004; SAUAIA et al., 2005). O 

óxido nítrico reage facilmente com rutênio, produzindo compostos estáveis e suscetíveis à 

ação de certos estímulos químicos, eletroquímicos e fotoquímicos que promovem sua 

liberação (DE LIMA, 2006). 

A atividade antimicrobiana de compostos, particularmente de derivados sol-gel, capazes 

de liberar óxido nítrico de maneira contínua e controlada, tem sido estudada e esses 

compostos têm sido capazes de evitar o desenvolvimento de bactérias e a formação de 

biofilmes na sua superfície (NABLO; CHEN; SCHOENFISCH, 2001). Poucas informações 

estão disponíveis a respeito da atividade fotossensibilizadora dos complexos nitrosilos de 

rutênio em microrganismos de maneira geral e em fungos. Com base nos resultados de 

ensaios de citotoxicidade celular (KARIDI et al., 2005) e dada a atividade antimicrobiana do 

NO em uma ampla variedade de microrganismos, como bactérias, vírus, fungos e leveduras 

(NABLO; CHEN; SCHOENFISCH, 2001; GHAFFARI et al., 2006), decidiu-se avaliar a 

atividade antifúngica do complexo nitrosilo de rutênio liberador de óxido nítrico 

[Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 (Figura 3). 
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Figura 3. Estrutura molecular do complexo [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3; Ru (Rutênio), NH.NHq 
(benzoquinona-diimina), tpy (terpiridina), NO (óxido nítrico), (PF6)3 (ânion hexafluorfosfato) 
 

Dentre os complexos nitrosilos de rutênio disponíveis, o [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 foi 

escolhido para ser utilizado nos experimentos de fotossensibilização de células, por apresentar 

estabilidade cinética em solução fisiológica e possuir pico de absorção em 535 nm, na região 

visível do espectro (SAUAIA et al., 2005; DE LIMA et al., 2006). Não existe nenhuma 

informação a respeito da utilização desses compostos na TFDA no controle de fungos 

miceliais ou leveduriformes. 

 

1.3 Terapia Fotodinâmica 

 

 O termo terapia fotodinâmica foi usado pela primeira vez por fisiologistas alemães, no 

início do século XX, para descrever danos em tecidos vivos, provocados pela combinação de 

três fatores: fotossensibilizador, luz e oxigênio (STRAKHOVSKAYA; ZHUKHOVITSKII; 

MIRONOV, 2002). A técnica tem sido empregada no tratamento de uma ampla variedade de 

doenças nos últimos 15 anos (DOS SANTOS; ERIKSSON, 2006). 

 A terapia fotodinâmica é um processo específico decorrente da acumulação e/ou 

metabolização preferencial do fotossensibilizador nas células-alvo e da exposição localizada à 
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luz visível (400-700 nm). A administração do fotossensibilizador é seguida pela exposição das 

células ou tecidos a radiações com comprimentos de onda capazes de ativar a molécula 

fotossensibilizadora, que, na presença de oxigênio, pode matar ou inativar as células-alvo 

devido à formação de diversas espécies reativas de oxigênio (EROs) (KOCHEVAR et al., 

1996). 

 A exposição do fotossensibilizador a comprimentos de onda apropriados é capaz de 

excitá-lo. Após absorver um fóton, a molécula do fotossensibilizador passa de seu estado 

fundamental (FS0) para o primeiro estado excitado singlete (1FS*). Esse estado tem um tempo 

de vida curto, da ordem de nanosegundos, o que dá à molécula pouco tempo para interagir 

com o meio circundante e limita muito o seu raio de ação (HARRIS; CHATFDIELD; 

PHOENIX, 2006). O fotossensibilizador pode dissipar a energia adicional de diversas 

maneiras. Ele pode retornar ao estado fundamental pela emissão da energia absorvida através 

de um processo radiativo (fluorescência) ou não radiativo (conversão interna ou relaxamento 

vibracional), em que a energia é perdida como calor para o meio circulante. Uma outra rota de 

desativação do estado 1FS* envolve o processo não radiativo cruzamento intersistemas, no 

qual a molécula do fotossensibilizador no estado excitado 1FS* passa para o primeiro estado 

excitado triplete 3FS*. Apesar de essa transição não ser muito eficiente, deve-se ressaltar que 

um bom fotossensibilizador necessita desse processo para ser o mais eficiente possível, 

porque o estado triplete é a origem do seu efeito fotossensibilizante. Na ausência de outras 

moléculas para interagir, o estado excitado triplete pode perder energia pela emissão de 

energia luminosa através de fosforescência. Alternativamente, o estado triplete pode participar 

de um cruzamento intersistemas. Se estiver próximo de moléculas reativas (como oxigênio 

molecular ou substratos ricos em oxigênio), o estado triplete, devido a seu tempo de vida 

relativamente longo (10-4 segundos ou mais), pode participar de reações fotodinâmicas com 

produção de um ou mais tipos de EROs. Existem dois tipos básicos de processos 
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fotodinâmicos capazes de produzir EROs, que são conhecidos por fotoprocessos do Tipo I e 

do Tipo II. Ambos os processos requerem oxigênio para ocorrer. O fotoprocesso do Tipo I 

envolve reações de transferência de elétrons do estado triplete do fotossensibilizador, com a 

participação de um substrato, para produzir radicais iônicos que podem reagir com o oxigênio, 

produzindo espécies citotóxicas, como o ânion superóxido e radical hidroxila. O fotoprocesso 

do Tipo II envolve transferência de energia do estado triplete do fotossensibilizador para o 

oxigênio molecular, com nível basal de energia, produzindo o estado excitado oxigênio 

singlete. O efeito citotóxico do oxigênio singlete é decorrente de sua reação rápida e 

indiscriminada com todos os tipos de biomoléculas, provocando a oxidação de proteínas, 

ácidos nucléicos e lipídios (HAMBLIM et al., 2002). Tanto nas reações do Tipo I como nas 

reações do tipo II, a molécula do fotossensibilizador retorna ao seu estado fundamental, 

podendo produzir continuamente altos níveis de EROs, enquanto a exposição à luz perdurar. 

Entretanto, quando o fotossensibilizador é exposto a altas intensidades de luz, pode ocorrer o 

fotobranqueamento, ou seja, a degradação permanente do fotossensibilizador (GORMAN; 

BROWN; GRIFFITHS, 2006). O fotoprocesso do Tipo II é geralmente aceito como o 

principal mecanismo de dano foto-oxidativo na célula microbiana. Um fotossensibilizador 

com suficiente população de estado triplete e disponibilidade de oxigênio tem o potencial de 

causar dano numa variedade de biomoléculas por um ou ambos os mecanismos (HARRIS; 

CHATFDIELD; PHOENIX, 2006). As etapas fotoquímicas/fotofísicas da fotossensibilização 

estão representadas no Diagrama de Jablonski (Figura 4). 
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Figura 4. Esquema das etapas fotoquímicas / fotofísicas, envolvidas na fotossensibilização. 
Diagrama de Jablonski 
 

 Existe uma ampla variedade de fontes de luz, coerentes e não-coerentes, que podem 

ser utilizadas no processo de fotossensibilização, como os lasers (de diversos tipos), os diodos 

emissores de luz (LEDs), lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes 

(BRANCALEON; MOSELEY, 2002). A hipótese equivocada de que o laser é essencial para 

TFD e para a TFDA é um dos fatores que têm atrasado o desenvolvimento e a aplicação 

dessas técnicas. O aspecto prioritário que deve ser considerado para a escolha da fonte de luz 

é sua habilidade de excitar o fotossensibilizador, provocando um efeito adverso mínimo nas 

células não-alvo (WAINWRIGHT, 1998; WAINWRIGHT, 2000). Usualmente, a TFDA tem 

sido realizada com lâmpadas incandescentes convencionais. O tratamento fotodinâmico de 

infecções superficiais e localizadas, como as micoses cutâneas, é simplificado pela 

acessibilidade da pele à exposição à luz e permite o uso de qualquer fonte de luz com 

comprimento de onda apropriado. Os valores de irradiância (intensidade de radiação), doses e 

tempo de exposição necessários para a eliminação dos microrganismos usualmente não 

provocam um efeito térmico significativo e podem ser facilmente obtidos através de fontes de 

luz não coerentes, de baixo custo, que requerem tecnologia simples e medidas de proteção 

mínimas, tanto para o operador, quanto para o paciente (JORI, 2006). Os lasers equipados 
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com fibras ópticas revolucionaram a TFD e TFDA por tornarem possível a distribuição da luz 

em praticamente todos os sítios do corpo humano (LUKSIENE, 2003). 

 

1.4 Inativação fotodinâmica de microrganismos 

 

 O uso de fotossensibilizadores para a eliminação de microrganismos antecede a 

quimioterapia antimicrobiana baseada na utilização de antibióticos. A primeira demonstração 

da fotoinativação de células microbianas foi descrita em 1900 por Oscar Raab, que observou 

que corantes, como a acridina e a eosina, inativavam rapidamente Paramecium caudatum na 

presença de luz (DOUGHERTY et al., 1998; HOCKBERGER, 2002; MAISCH et al., 2004). 

A inativação fotodinâmica de microrganismos baseia-se no princípio de que, se um 

microrganismo demonstra seletividade por um determinado corante, que também é 

fotossensibilizador, deve ser possível destruí-lo expondo-o à luz após a aplicação do corante 

(WAINWRIGHT, 2000). Como a TFD, a fotoinativação de microrganismos também utiliza 

fotossensibilizadores e luz visível para promover uma resposta fototóxica, normalmente 

oxidativa, que é capaz de danificar virtualmente todos os tipos de biomoléculas e estruturas 

celulares, provocando a morte do microrganismo (WAINWRIGHT, 1996; WAINWRIGHT, 

1998). 

 Os danos fotodinâmicos nas células estão bem estabelecidos em alguns sistemas 

biológicos, particularmente em bactérias e leveduras e, de maneira geral, não diferem muito 

dos danos observados nas células de eucariotos superiores (WAINWRIGHT, 1998). As 

reações do Tipo I com a água, no interior da célula microbiana, geram radicais hidroxila, que 

reagem com biomoléculas ou combinam-se, originando peróxido de hidrogênio in situ com 

efeitos citotóxicos. Tipicamente, as reações do tipo I incluem a remoção de hidrogênios de 

moléculas insaturadas, como os fosfolipídios presentes na membrana plasmática 
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(WAINRIGHT, 1998). A peroxidação de lipídios afeta a estrutura e o funcionamento da 

membrana celular, diminuindo a sua fluidez e aumentando sua permeabilidade a íons. 

Também pode ocorrer a inativação de receptores celulares e de enzimas localizados na 

membrana plasmática (WAINWRIGHT, 2000). Os processos do Tipo II são geralmente 

aceitos como os principais responsáveis pelo dano foto-oxidativo à célula microbiana. Como 

nas reações do Tipo I citadas anteriormente, o oxigênio singlete também poderá reagir com as 

moléculas envolvidas na manutenção da estrutura e do funcionamento da parede e da 

membrana celular, como os fosfolipídios, peptídeos e esteróides (no caso dos fungos). 

Também podem ocorrer reações entre o oxigênio singlete e outras moléculas da parede e da 

membrana. O aminoácido triptofano reage com o oxigênio singlete e o produto intermediário 

instável degrada-se, formando derivados reativos capazes de provocar ligações cruzadas nos 

peptídeos. Os resíduos de metionina são oxidados pelo oxigênio singlete, com a formação de 

sulfoxido de metionina. A reação com os ácidos nucléicos ocorre principalmente através dos 

resíduos de guanosina e, novamente, existe uma diferença entre a seletividade dos processos 

do Tipo I e do Tipo II. No primeiro caso, o açúcar é atacado pelo radical hidroxila e, no 

segundo, a base nitrogenada é atacada pelo oxigênio singlete. A multiplicidade de sítios-alvo 

afetados durante a TFDA faz com que a seleção de linhagens e/ou espécies tolerantes seja 

extremamente improvável, o que é uma das vantagens da técnica em relação à quimioterapia 

antimicrobiana convencional (MAISCH et al., 2004; KÖMERIK; MacROBERT, 2006). O 

padrão de modificação celular fotoinduzida também dificulta o reparo das moléculas 

danificadas e a expressão de genes envolvidos na resposta celular ao estresse oxidativo (JORI, 

2006). 

 Embora o tipo predominante de ação fotodinâmica seja freqüentemente determinado 

pela classe do composto, o modo exato de ação do fotossensibilizador também é fortemente 

influenciado pelo sítio de ação (WAINWRIGHT, 2000). O sítio de ação, por sua vez, depende 
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das características físico-químicas da interação entre a célula e o fotossensibilizador. Os 

parâmetros importantes do fotossensibilizador para a interação incluem: solubilidade relativa 

em água e lipídios, constante de ionização (pKa) e outros fatores mais específicos, como as 

características de absorção da luz (o comprimento de onda do pico de absorção, λmax, e a 

intensidade de absorção, ε max) e a eficiência da formação do estado excitado triplete ou da 

produção de oxigênio singlete (CALZAVARA-PINTON; VENTURINI; SALA, 2005; 

WAINRIGHT, 1998). 

 Fotossensibilizadores que exibem um efeito maior em microrganismos do que em 

células animais sugerem que o dano foto-oxidativo é direcionado a sítios específicos e 

altamente suscetíveis (como a membrana externa das bactérias) e a membrana plasmática das 

células fúngicas (KÖMERIK; MacROBERT; 2006). A morfologia da célula microbiana 

apresenta uma ampla variação, tanto entre espécies, como entre linhagens. A variação da 

morfologia do microrganismo modula a interação dos fotossensibilizadores exógenos com os 

constituintes celulares, afetando a eficiência e os caminhos dos processos de 

fotossensibilização (WAINRIGHT, 1998; HAMBLIM; HASAN, 2004; JORI, 2006; 

KÖMERIK; MacROBERT, 2006). A interação primária do fotossensibilizador ocorre 

geralmente com a parede celular, que envolve grande parte das células microbianas. A parede 

celular dos diferentes grupos de microrganismos apresenta uma grande variabilidade na sua 

complexidade, arquitetura estrutural, permeabilidade e capacidade de associação com 

moléculas externas (HAMBLIM; HASAN, 2004; JORI, 2006). 

 A célula fúngica é circundada por uma rígida parede celular composta principalmente 

por polissacarídeos solúveis e insolúveis, como quitina, β-glucana e glicoproteínas. A 

deposição de pigmentos, como as melaninas, na parede dos fungos, modifica as características 

físicas, químicas e estruturais da parede celular (EISENMAN et al., 2005). A melanização 

diminui a porosidade da parede de C. neoformans (JACOBSON; IKEDA, 2005) e é um dos 
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fatores responsáveis pela carga negativa da parede celular dos fungos (FRASES et al., 2007). 

As cargas negativas da parede podem facilitar a ligação de fotossensibilizadores catiônicos, 

como o MB e o TBO, à superfície celular. Por serem eficientes inativadores de radicais livres, 

as melaninas aumentam a tolerância das células fúngicas às espécies reativas de oxigênio e de 

nitrogênio (WANG; CASADEVAL, 1994). Se por um lado, devido à carga, a presença da 

melanina favorece a ligação de fotossensibilizadores catiônicos à superfície da célula fúngica, 

por outro, lado sua ação anti-oxidante pode favorecer a inativação das espécies reativas 

geradas durante o processo de fotossensibilização. O fato de a melanização poder ser 

controlada em C. neoformans torna esse fungo um modelo interessante para se estudar a 

influência da melanização na sensibilidade à fotossensibilização. 

Mesmo sendo um alvo celular maior e mais complexo do que bactérias e vírus, os 

fungos podem ser inativados pelos mesmos fotossensibilizadores e sob condições similares às 

aplicadas aos outros grupos microbianos (ZEINA et al., 2001; DEMIDOVA; HAMBLIN, 

2005; WAINWRIGHT; CROSSLEY, 2004). A eliminação de fungos pode ser obtida por 

condições moderadas de irradiação (pequeno tempo de exposição, baixas irradiâncias) e por 

concentrações do fotossensibilizador que garantem a seletividade da fotossensibilização em 

relação às células dos tecidos do hospedeiro, como fibroblastos e queratinócitos. Nas mesmas 

condições experimentais (por exemplo, concentração do fotossensibilizador e iluminação), a 

taxa de mortalidade para os fungos foi 18 vezes maior do que a taxa de mortalidade em 

queratinócitos (ZEINA et al., 2001; MAISCH et al., 2004). 

 A descoberta e a utilização dos antibióticos a partir de meados do século passado 

fizeram com que as propriedades antimicrobianas da TFDA fossem esquecidas, atrasando 

significativamente o desenvolvimento da técnica. A emergência de novas espécies de 

bactérias e de fungos patogênicas, o surgimento de linhagens tolerantes aos quimioterápicos 

utilizados, o reduzido número de antifúngicos disponíveis e o alto custo do desenvolvimento 
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de novos antibióticos criaram um cenário que favoreceu a retomada dos estudos para a 

utilização da TFDA como uma alternativa à quimioterapia convencional (MAISCH et al., 

2004; KÖMERIK; MacROBERT, 2006). Apesar de extremamente promissora, a TFDA 

encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento (ZEINA et al., 2001; HAMBLIN; 

HASAN, 2004). 

A maioria dos estudos de fotossensibilização foi conduzida in vitro e os dados a 

respeito da TFDA in vivo para o tratamento de micoses em animais-modelo e em pacientes 

ainda são escassos (HAMBLIN; HASAN, 2004; KÖMERIK; MacROBERT, 2006). A 

fotossensibilização in vivo ou em sistemas biológicos mais complexos normalmente é mais 

difícil e requer concentrações maiores do fotossensibilizador e maiores doses de luz. Isso 

ocorre porque a matéria orgânica presente no meio pode inativar tanto o fotossensibilizador 

como as EROs produzidas durante a fotossensibilização (KÖMERIK; WILSON, 2002). Até o 

momento, nenhum fotossensibilizador foi licenciado para ser utilizado como agente 

antimicrobiano e os métodos de distribuição para tais fármacos ainda estão sendo 

estabelecidos (HARRIS; CHATFDIELD; PHOENIX, 2006). 

 A utilização da TFDA pela área odontológica vem sendo amplamente estudada, a fim 

de se desenvolverem métodos auxiliares nos tratamentos preventivo e restaurador. Os alvos 

são os microrganismos envolvidos no desenvolvimento da cárie e da doença periodontal 

(DOBSON; WILSON, 1992). Candida albicans, microrganismo causador da afta oral, 

mostrou-se suscetível à fotossensibilização com MB e TBO. O desenvolvimento de técnicas 

alternativas para o controle de Candida spp. é de extrema importância devido à alta incidência 

de candidíase em paciente imunocomprometidos que atualmente são tratados com 

antifúngicos sistêmicos (WILSON; MIA, 1994). A utilização prolongada da quimioterapia 

convencional nesses pacientes favorece a seleção de linhagens tolerantes aos quimioterápicos. 
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 Diversos estudos têm mostrado que a TFDA pode ser um método alternativo 

promissor para o controle de diversas espécies de fungos patogênicos capazes de causar 

micoses superficiais e/ou invasivas em humanos, como Trichophyton rubrum (SMIJS; 

SCHUITMAKER, 2003; SMIJS et al., 2004; CALZAVARA-PINTON; VENTURINI; SALA, 

2005), Aspergillus fumigatus (FRIEDBERG et al., 2001), Neurospora crassa (SHIMIZU; 

EGASHIRA; TAKAHAMA, 1979), Kluyveromyces marxianus (PAARDEKOOPER et al., 

1992; STRAKHOVSKAYA; ZHUKHOVITSKII; MIRONOV, 2002) e Candida albicans 

(WILSON; MIA, 1993; WAINWRIGHT, 1998; STRAKHOVSKAYA; ZHUKHOVITSKII; 

MIRONOV, 2002; BLISS et al., 2004). Embora as micoses superficiais e localizadas sejam as 

mais indicadas para serem tratadas pela TFDA, o tratamento de infecções profundas, como 

abscessos, será possível com o aperfeiçoamento das técnicas para a distribuição do fármaco e 

com a utilização de sistemas óticos mais sofisticados, que permitem levar a luz a diversas 

partes de organismo (DERYCKE; WITTE, 2004; JORI, 2006; KÖMERIK; MacROBERT, 

2006). 

 Ainda pouco explorado, é cada vez mais evidente o potencial da TFDA para a 

inativação seletiva de microrganismos, tanto nas aplicações terapêuticas como nas não 

terapêuticas, como descontaminação de sangue e de hemoderivados, tratamento de água e 

efluentes, e no controle de populações de fitopatógenos (SCHÄFER et al., 2000; 

WAINWRIGHT, 2000; JORI; BROWN, 2004). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a eficácia do azul de metileno, da cloro-alumínio ftalocianina e do nitrosilo de 

rutênio na fotossensibilização do fungo Cryptococcus neoformans. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar a influência de parâmetros, como a fonte de luz, a intensidade da radiação, 

a dose, o período de pré-incubação e a concentração dos fotossensibilizadores na 

fotossensibilização de Cryptococcus neoformans. 

 

- Avaliar o efeito do estado fisiológico e da melanização das células na tolerância de C. 

neoformans à fotossensibilização com azul de metileno. 

 

- Estimar a variabilidade na tolerância à fotossensibilização pelo azul de metileno entre 

linhagens de C. neoformans. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Linhagens de C. neoformans 

 

 As linhagens de C. neoformans var. neoformans ATCC 28957 (sorotipo D) e de C. 

neoformans var. grubii ATCC 90112 (sorotipo A) foram obtidas da American Type Culture 

Collection (ATCC, Manassas, VA). A linhagem ATCC 28957 foi isolada de lesão óssea, em 

local desconhecido, e a linhagem ATCC 90112 foi isolada de líquido cerebroespinhal, na 

Pensilvânia, EUA. As linhagens foram mantidasdas a -20ºC em meio adaptado de Kirsop e 

Doyle (1991). 

 

3.2 Meio não indutor e indutor da melanização 

 

 O meio líquido não indutor (MLNI) e o meio líquido indutor (MLI) da melanização 

foram preparados como descrito por Rosas e Casadevall (2001). O MLNI da melanização é 

composto por 2,7 g L-1 (15 mM) de glicose (Vetec, RJ, Brazil), 4 g L-1 (29,4 mM) de KH2PO4 

(Labsynth, SP, Brazil), 2,5 g L-1 (10 mM) de MgSO4.7H2O (Labsynth, SP, Brazil), 1 g L-1 (13 

mM) de glicina (Sigma) e 0,001 g L-1 (0,003 mM) de tiamina (Sigma). O MLI foi preparado 

adicionando-se 0,197 g L-1 (1 mM) de L-3,4 diidroxifenilalanina (Sigma) ao MLNI. Todos os 

componentes foram solubilizados em água destilada e os meios foram filtrados a vácuo em 

uma membrana porosa (éster de celulose, poros com 0,22 µm, 47 mm de diâmetro) 

(Millipore, SP, Brasil). 
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3.3 Fotossensibilizadores 

 

 Foram utilizados os seguintes fotossensibilizadores: (1) azul de metileno 

(C16H18ClN3S) (Sigma-Aldrich, EUA), (2) nanoemulsões contendo ftalocianinas (AlClPc/NE) 

(Sigma-Aldrich, EUA) (3) nanoemulsões contendo azul de metileno (MB/NE) (Sigma-

Aldrich, EUA) e (4) complexo nitrosilo de rutênio [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3. As 

nanoemulsões contendo ftalocianinas e azul de metileno foram gentilmente cedidas pelo Prof. 

Dr. Antonio Claudio Tedesco, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP. O complexo nitrosilo de rutênio foi gentilmente 

cedido pelo Prof. Dr. Roberto Santana da Silva, do Departamento de Física e Química da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. O nitrosilo foi preparado como 

descrito por De Lima (2006). 

 Foram preparadas soluções-estoque de MB em phosphate buffered saline (PBS), pH = 

7,4, com concentrações dez vezes maiores do que a maior concentração utilizada (5200 µg 

mL-1 ou 13,9 mM) nos experimentos de fotossensibilização. As soluções foram aliquotadas 

em tubos de polipropileno de 1,5 mL (Axygen Scientific, CA, EUA) e mantidas, no escuro, a 

-18ºC, por até duas semanas. Antes do uso, foram descongeladas e diluídas para a 

concentração de uso com PBS.  

 As soluções de nitrosilo de rutênio, na concentração de 10-3 M, e as nanoemulsões 

contendo ftalocianina e azul de metileno, na concentração de 26 µg mL-1 (45,22 mM e 69,54 

mM, respectivamente), foram preparadas em PBS, imediatamente antes da utilização. 
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3.3.1 Preparação das nanoemulsões 

 

 As nanoemulsões do tipo óleo em água, contendo azul de metileno e ftalocianina, 

foram preparadas pelo método de emulsificação espontânea, descrito por Primo, Bentley e 

Tedesco (2008). Inicialmente, foram preparadas duas soluções, uma fase aquosa contendo o 

biopolímero Poloxamer 188 (7,5%) (ICI, França) e uma fase orgânica, contendo os 

fosfolipídios emulsificantes Epikuron 170/Span 80 (7,5%) (Lucas Meyer, França/Aldrich, 

EUA) em acetona grau espectroscópico, sob agitação, a 55oC. Os agentes 

fotossensibilizadores foram previamente dissolvidos em Miglyol 812N (Stallergenes S.A., 

França), para uma concentração final de 26 µg ml-1 e adicionados à fase orgânica. A etapa de 

emulsificação foi então realizada pela adição da fase orgânica diretamente sob a fase aquosa 

(20 min), com fluxo rigorosamente controlado e agitação a 55oC. Após homogeneização, o 

solvente orgânico foi totalmente rotaevaporado à pressão reduzida (125 rpm e temperatura 

entre 70 – 80 oC). As formulações foram estocadas a 7oC e protegidas da luz antes dos ensaios 

de caracterização físico-química e fotobiológicos. 

 Para a caracterização físico-química, o diâmetro hidrodinâmico e o potencial zeta das 

nanopartículas coloidais foram analisados por espectroscopia de fotocorrelação, utilizando-se 

um equipamento de espalhamento dinâmico de fótons (Zetasizer Nano ZS90, Malvern, Reino 

Unido) em 633 nm e ângulo de dispersão de 90°, a 25°C. As medidas foram realizadas por 12 

semanas, empregando-se um fator de diluição de 1:1000 em água destilada. 



 34

3.4 Exposições à luz 

 

3.4.1 Exposições à luz visível 

 

 As exposições à luz visível foram realizadas em uma câmara com temperatura 

controlada e circulação interna de ar (Nova Ética modelo 410 D, Nova Ética, SP, Brasil). A 

iluminação foi fornecida por uma lâmpada halógena, do tipo palito, de 300 W (Osran, Brasil). 

A irradiância no visível (400-700 nm) foi medida com um espectroradiômetro USB 4000 

(Ocean Optics, FL, EUA). A intensidade de radiação no interior da câmara foi 50 W m-2 e o 

espetro de emisão da lâmpada é mostrada na Figura 5. 
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Figura 5. Emissão espectral da lâmpada halógena de 300 W (Osran, Brasil) 

 

 Nos experimentos com o nitrosilo de rutênio, foi utilizada uma lâmpada de descarga 

de alta intensidade com formato ovóide, composta por um tubo de descarga de quartzo, 

preenchido por vapor de mercúrio em alta pressão, de 250 W (HPLN, Philips, Brasil). 
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3.4.2 Exposições ao laser 

 

 As aplicações de laser foram realizadas utilizando-se um sistema de fibra óptica 

acoplada a um laser de diodo modelo Eagle (Quantum Tech, Brazil), calibrado para doses de 

5 e 10 J.cm-2, operando em comprimento de onda fixo (675 nm) e irradiância de 28 e 56 mW 

cm-2, respectivamente. 

 

3.5 Obtenção de células melanizadas e não melanizadas 

 

 As linhagens de C. neoformans cresceram em meio PDA (Potato Dextrose Agar) 

(Acumedia Manufacturers, Inc. Lansing, MI, EUA), a 28°C, por 48 h. Células provenientes de 

colônias isoladas foram transferidas para tubos de polipropileno de 50 mL, com fundo cônico 

(TPP, Suíça), contendo 10 mL de MLNI. Os tubos foram incubados a 30ºC, com agitação de 

150 rpm, no escuro, por 24 h. Após esse período, as células foram lavadas com PBS e 1 mL 

de suspensão de células na concentração de 106 células mL-1 foi transferido para tubos de 

polipropileno de 50 mL, contendo 19 mL de MLNI e MLI. Esses tubos foram incubados a 

30ºC, com agitação de 200 rpm, no escuro, por 4, 6 e 8 dias. Após os períodos de 

crescimento, os tubos foram centrifugados a 1.100 g por 30 min, as células foram lavadas e 

ressuspensas em PBS e a concentração foi ajustada para o valor desejado com PBS. 

 

3.6 Curva de crescimento e de culturabilidade 

 

 O crescimento e a culturabilidade (capacidade de a célula formar uma colônia) das 

células das duas linhagens foram avaliados nos dois meios de cultura (não indutor e indutor). 

Após cada período de crescimento (0, 2, 4, 6 e 8 dias), foram retiradas alíquotas das culturas 
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para a determinação da concentração celular através de contagens em hematímetro. A 

culturabilidade foi determinada, plaqueando-se as alíquotas (após diluições apropriadas), que 

foram retiradas ao longo do crescimento, em placas de Petri contendo 5 mL de meio PDA. As 

placas foram incubadas a 28ºC, por 48 h, para a contagem das unidades formadoras de 

colônias (UFCs). 

 

3.7 Avaliação semiquantitativa da fotossensibilização de células melanizadas e não 

melanizadas com diferentes fotossensibilizadores 

 

3.7.1 Azul de metileno 

 

 Em tubos de vidro com tampa com rosca (borosiliato, 12 × 100 mm, Normax, 

Portugal), foram colocados 100 µL de suspensão de células (107 células mL-1) e 900 µL da 

solução de MB. As concentrações finais nas misturas foram 106 células mL-1 e 26 (0,0695 

mM) ou 52 µg mL-1 (0,139 mM) de MB. Os tubos foram mantidos, no escuro, por 10 min 

(pré-incubação) e, a seguir, expostos à luz por 30 e 60 min. Tubos-controle, que foram 

protegidos da luz durante as exposições, foram preparados em paralelo para todos os 

tratamentos. Após as exposições, os tubos foram agitados e foram retiradas alíquotas que 

foram diluídas (1:10) seqüencialmente. Dez microlitros de cada diluição foram colocados na 

superfície de meio PDA (23 mL, em placa de Petri). As placas foram incubadas, a 28°C, por 

48 h. O desenvolvimento das colônias foi avaliado após 24 e 48 h de crescimento e as placas 

foram fotografadas. Esses experimentos foram feitos para a determinação dos parâmetros 

(período de pré-incubação, tempo de exposição e concentração do fotossensibilizador) mais 

apropriados para serem utilizados nos experimentos quantitativos, nos quais os efeitos dos 

diferentes tratamentos foram estimados através da contagem das UFCs. 
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3.7.2 Ftalocianina e azul de metileno veiculados em nanoemulsão 

 

 Em microtubos de 1,5 mL (polipropileno, Axygen Scientific, CA, EUA) foram 

colocados 50 µL da suspensão de células e 450 µL das nanoemulsões de azul de metileno ou 

ftalocianina em diferentes concentrações. A concentração final das suspensões de células foi 

de 106 células mL-1. As concentrações finais do fotossensibilizador ftalocianina em 

nanoemulsão foram 2,6; 1,3; 0,26 e 0,026 µg mL-1 (4,522; 2,261; 0,452 e 0,045 mM, 

respectivamente). As concentrações finais do fotossensibilizador azul de metileno em 

nanoemulsão foram 26 e 2,6 µg mL-1 (69,56 e 6,956 mM, respectivamente). Os microtubos 

foram mantidos, no escuro, por 30 min (pré-incubação). Posteriormente, as células foram 

divididas em dois grupos: lavadas com PBS e não-lavadas após a pré-incubação. Para a 

lavagem, as células foram centrifugadas a 1.100 g, por 15 min, o sobrenadante foi desprezado 

e o precipitado foi ressuspenso em PBS. Em seguida, a concentração de células foi ajustada 

para 105 células mL-1 e 400 µL dessa suspensão foi colocada em placas de cultura de células 

com 24 poços (poliestireno, TPP, Suíça). As exposições ao laser foram realizadas como 

descrito no item 3.4.2. As doses recebidas pelas suspensões foram 5 e 10 J cm-2 (irradiâncias 

de 28 e 56 mW cm-2, respectivamente) em um comprimento de onda fixo de 675 nm. 

 Microtubos-controle, que foram protegidos da luz durante as exposições, foram 

preparados em paralelo para todos os tratamentos. Após as exposições, as células foram 

resuspensas e 10 µL de cada suspensão foram colocados na superfície de meio PDA (23 mL, 

em placa de Petri). As placas foram incubadas, a 28°C, por 48 h. O desenvolvimento das 

colônias foi avaliado após 48 h de crescimento e as placas foram fotografadas. Esses 

experimentos foram conduzidos para: (1) avaliar se o azul de metileno veiculado em em 

nanoemulsão é capaz de fotoinativar células de Cryptococcus; (2) avaliar a atividade 

fotossensibilizadora de um derivado de ftalocianina em nanoemulsão; (3) determinar os 
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melhores parâmetros das variáveis (dose e irradiância, lavagem e concentração do 

fotossensibilizador) para serem utilizados nos experimentos quantitativos. 

 

3.7.3 Nitrosilo de rutênio 

 

3.7.3.1 Avaliação da atividade do NO liberado pela fotossensibilização do complexo 

nitrosilo de rutênio e da toxicidade do complexo sem o óxido nítrico (Aquo complexo) 

 

 Em tubos de vidro com tampa com rosca (borosiliato, 12 × 100 mm, Normax, 

Portugal), foram colocados 50 µL de suspensão células melanizadas de C. neoformans da 

linhagem ATCC 28957 e 450 µL do nitrosilo de rutênio. Como um dos controles, o nitrosilo 

foi previamente exposto à luz por 4 h para formação do Aquo (nome do composto após a 

liberação de todo o NO, [RuIII(H2O)(bdqi-COOH)(terpy)]3+). As concentrações finais nas 

misturas foram 105 células mL-1 e 10-4, 10-5, 10-6, e 10-7 M do nitrosilo de rutênio e do Aquo. 

Os tubos foram mantidos, no escuro, por 30 min (pré-incubação) e, a seguir, expostos à luz 

por 120 min. Tubos-controle, que foram protegidos da luz durante as exposições, foram 

preparados em paralelo para todos os tratamentos. Após as exposições, os tubos foram 

agitados e foram retiradas alíquotas de 10 µL, que foram colocadas na superfície de meio 

PDA (23 mL, em placa de Petri). As placas foram incubadas, a 28°C, por 48 h. O 

desenvolvimento das colônias foi avaliado após 48 h de crescimento e as placas foram 

fotografadas. Esses experimentos foram conduzidos para: (1) avaliar a atividade 

fotossensibilizadora do nitrosilo de rutênio e (2) avaliar a toxicidade da molécula sem o óxido 

nítrico (Aquo). 
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3.7.3.2 Avaliação da fotossensibilização com o nitrosilo de rutênio e do efeito de sua 

combinação com redutores 

 

 Em tubos de vidro com tampa com rosca (borosiliato, 12 × 100 mm, Normax, 

Portugal), foram colocados 100 µL de suspensão de células melanizadas de C. neoformans da 

linhagem ATCC 28957 e 900 µL dos seguintes compostos em cada tubo: apenas nitrosilo de 

rutênio, nitrosilo de rutênio com ácido ascórbico (Sigma-Aldrich, EUA), nitrosilo de rutênio 

com noradrenalina (Sigma-Aldrich, EUA) e apenas nitroprussiato de sódio (Merck, 

Alemanha). As concentrações finais nas misturas foram: (1) 105 células mL-1 e 10-3 M do 

nitrosilo de rutênio; (2) 105 células mL-1, 10-4 M do nitrosilo de rutênio e 10-3 M do ácido 

ascórbico; (3) 105 células mL-1, 10-4 M do nitrosilo de rutênio e 10-3 M de noradrenalina, e (4) 

105 células mL-1 e 10-3 M de nitroprussiato de sódio. Nos controles, as células foram 

incubadas apenas em PBS. Os tubos foram mantidos, no escuro, por 30 min (pré-incubação) 

e, a seguir, expostos à luz emitida por uma lâmpada de vapor de mercúrio em alta pressão por 

120 min. Tubos-controle, protegidos da luz durante as exposições, foram preparados em 

paralelo para todos os tratamentos. Após as exposições, os tubos foram agitados e foram 

retiradas alíquotas de 10 µL que foram colocadas na superfície de meio PDA (23 mL, em 

placa de Petri). As placas foram incubadas, a 28°C, por 48 h. O desenvolvimento das colônias 

foi avaliado após 48 h de crescimento e as placas foram fotografadas. Esses experimentos 

foram conduzidos para avaliar o efeito do NO liberado pelo nitrosilo de rutênio, pelo nitrosilo 

de rutênio com ácido ascórbico, pelo nitrosilo de rutênio com noradrenalina e pelo 

nitroprussiato de sódio. 
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3.8 Avaliação semiquantitativa do efeito de diferentes diluentes na fotossensibilização de 

C. neoformans com ftalocianina 

 

 Cinco mililitros de células melanizadas de C. neoformans da linhagem ATCC 28957 

(6 dias de crescimento) foram colocados em tubos de polipropileno de 15 mL, fundo cônico 

(TPP, Suíça), centrifugados a 1100 g por 15 min. A seguir, as células foram lavadas e 

ressuspensas com água, salina (nas concentrações de 0,9; 0,8; 0,7; 0,5; 0,3 e 0,1%) ou PBS. 

 Em microtubos de 1,5 mL (polipropileno, Axygen Scientific, CA, EUA), foram 

colocados 50 µL da suspensão de células e 450 µL do fotossensibilizador ftalocianina em 

nanoemulsão. As concentrações finais nas misturas foram de 106 células mL-1 de C. 

neoformans e 2,6 µg mL-1 (4,522 mM) da ftalocianina. Os microtubos foram mantidos no 

escuro por 30 min (pré-incubação) e, a seguir, centrifugados (1.100 g, 15 min). As células 

foram lavadas uma vez e ressuspensas em 500 µL de água, salina (nas concentrações de 0,9; 

0,8; 0,7; 0,5; 0,3 e 0,1%) ou PBS. Posteriormente, a concentração de células foi ajustada para 

105 células mL-1 e 400 µL dessa suspensão foi colocada em placas de 24 poços (poliestireno, 

TPP, Suíça). As exposições ao laser foram realizadas como descrito no item 3.4.2. A dose ao 

final da exposição foi de10 J cm-2, num comprimento de onda de 675 nm e irradiância de 56 

mW cm-2. 

 Microtubos-controle, que foram protegidos da luz durante as exposições, foram 

preparados em paralelo para todos os tratamentos. Após as exposições, as suspensões foram 

ressuspensas e 10 µL de cada suspensão foram colocados na superfície de meio PDA (23 mL, 

em placa de Petri). As placas foram incubadas, a 28°C, por 48 h. O desenvolvimento das 

colônias foi avaliado após 24 e 48 h de crescimento e as placas foram fotografadas. Esses 

experimentos foram conduzidos para avaliar o efeito do diluente (água, salina e PBS) nas 

fotossensibilizaçõs com ftalociania em nanoemulsão. 
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3.9 Avaliação quantitativa da fotossensibilização de células melanizadas e não 

melanizadas de C. neoformans 

 

3.9.1. Azul de metileno 

 

 Em tubos de vidro com tampa de rosca, foram colocados 100 µL da suspensão de 

células e 900 µL da solução de MB. As concentrações finais nas misturas foram 2 × 104 

células mL-1 e 26 µg mL-1 (0,0695 mM). Os tubos foram pré-incubados, no escuro, por 10 

min e, a seguir, expostos à luz visível (50 W m-2) por 30 min. Controles nos quais as células 

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

foram tratadas com o fotossensibilizador mas não foram expostas à luz, foram preparados em 

paralelo para todos os tratamentos. Após a exposição, os tubos foram agitados e 50 µL das 

suspensões foram espalhadas na superfície de 5 mL de meio PDA. Foram preparadas três 

placas-réplica por tratamento. As placas foram incubadas a 28ºC, no escuro, e a determinação 

das UFCs foi feita com auxílio de estereomicroscópio (ampliação de 8 ×) após 24 e 96 h de 

desenvolvimento. O efeito dos diferentes tratamentos foi estimado através da determinação da 

culturabilidade relativa (culturabilidade das células tratadas em relação a controles não 

tratados). Células que não originaram colônias após 96 h foram consideradas inativadas 

(mortas) pelo tratamento. A culturabilidade relativa das células expostas apenas à luz, apenas 

ao fotossensibilizador e expostas à luz + fotossensibilizador foi estimada em relação aos 

controles não expostos nem à luz e nem ao fotossensibilizador. A contagem das UFCs após 

dois períodos de desenvolvimento (24 e 96 h) permitiu observar a recuperação das células 

submetidas a um estresse subletal. 
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3.9.2. Ftalocianinas em nanoemulsão 

 

 Em microtubos de 1,5 mL (polipropileno, Axygen Scientific, CA, EUA) foram 

colocados 50 µL da suspensão de células melanizadas da linhagem ATCC 28957 de C. 

neoformans e 450 µL de ftalocianina em nanoemulsão em diferentes concentrações. As 

concentrações finais nas misturas foram de 107 células mL-1 e 2,6; 0,26; 0,026 e 0,0026 µg 

mL-1 (4,522; 0,452; 0,045; 0,004 mM, respectivamente) do fotossensibilizador. Os microtubos 

foram mantidos, no escuro, por 30 min (pré-incubação) e, a seguir, centrifugados (1.100 g, 15 

min). As células foram lavadas uma vez e ressuspensas em 500 µL de PBS. Posteriormente, a 

concentração de células foi ajustada para 1,4 × 104 células mL-1 e 400 µL dessa suspensão 

foram colocados em placas de cultura de células com 24 poços (poliestireno, TPP, Suíça). A 

seguir, as placas foram expostas ao laser (dose de 5 J cm-2) com comprimento de onda de 675 

nm e irradiância de 28 mW cm-2. Controles nos quais as células foram expostas apenas à luz, 

na ausência do fotossensibilizador, e controles nos quais as células foram tratadas com o 

fotossensibilizador, mas não foram expostas à luz, foram preparados em paralelo para todos 

os tratamentos. Após as exposições, as células foram ressuspensas e 50 µL foram espalhados 

na superfície de 5 mL de meio PDA. Foram preparadas três placas-réplica por tratamento. As 

placas foram incubadas a 28ºC, no escuro, e a contagem das UFCs foi feita com auxílio de 

estereomicroscópio (ampliação de 8 ×) após 48 h de desenvolvimento. O efeito das diferentes 

concentrações do fotossensibilizador foi estimado através da determinação da fração de 

sobreviventes (n/n0). Células que não originaram colônias após 96 h foram consideradas 

inativadas (mortas) pelo tratamento. 
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3.10 Delineamento experimental e análise estatística 

 

 Na avaliação quanitativa da fotossensibilização com MB, as duas linhagens foram 

avaliadas simultaneamente em três experimentos independentes. Não houve necessidade de 

nenhum tipo de transformação dos dados para a análise estatística. A análise da influência das 

variáveis [linhagens, meio de crescimento (sem e com L-dopa), período de crescimento (4, 6 e 

8 dias) e período de avaliação (24 e 96 h após a fotossensibilização)] na culturabilidade, foi 

feita através da análise de variância (ANOVA), utilizando-se o procedimento PROC GLM do 

programa SAS/STAT, versão 9.0. Quando foram verificadas diferenças entre pelo menos dois 

tratamentos, as médias foram comparadas através de contrastes ortogonais 

(MONTGOMERY, 2000). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Crescimento e melanização em meios com e sem L-dopa 

 

As duas linhagens de C. neoformans apresentaram curvas de crescimento semelhantes 

em meio líquido indutor (com L-dopa) e não indutor (sem L-dopa) (dados não mostrados). As 

linhagens, em ambos os meios, encontravam-se na fase estacionária após dois dias de 

crescimento. Estudos com outras linhagens de C. neoformans mostraram que a presença de L-

dopa no meio não reduziu a velocidade de crescimento (WANG; CASADEVALL, 1994; 

ROSAS; CASADEVALL, 1997), apesar de o brotamento em células melanizadas requerer 

mecanismos complexos para a degradação e síntese da melanina depositada na parede celular 

(NOSANCHUK; CASADEVALL, 2003). C. neoformans não é capaz de utilizar a L-dopa 

como fonte de carbono ou nitrogênio (POLACHECK et al., 1990). 

A viabilidade (eficiência de plaqueamento) das duas linhagens, nos dois meios, 

manteve-se inalterada até o 4º dia de crescimento; a partir daí, observou-se uma redução 

gradual da viabilidade das células, das duas linhagens, em ambos os meios (dados não 

mostrados). 

As duas linhagens melanizaram-se em meio contendo L-dopa e a melanização 

aumentou com o tempo de crescimento; entretanto, o processo foi mais rápido e mais intenso 

na linhagem ATCC 90112 do que na linhagem ATCC 28957 (Figura 6). A variabilidade na 

cinética e na intensidade da melanização foi observada em outras linhagens de C. neoformans 

(WANG; AISEN; CASADEVALL, 1996). Em meio contendo L-dopa, C. neoformans 

acumula melanina de maneira progressiva e linear ao longo da fase estacionária. Em algumas 

linhagens, a melanina representou até 15% da massa seca da célula (ROSAS; 

CASADEVALL, 1997). 



 45

 

ATCC 90112 ATCC 28957ATCC 90112 ATCC 28957ATCC 90112 ATCC 28957  
 

Figura 6. Melanização das linhagens ATCC 90112 e ATCC 28957 de C. neoformans, 
crescidas em meio líquido com (esquerda) e sem L-dopa (direita), por 8 dias. Ao final do 
crescimento, as células foram centrifugadas, lavadas e ressuspensas em PBS e a concentração 
foi ajustada para aproximadamente 106 células mL-1 
 

4.2 Avaliação semiquantitativa da fotossensibilização de células melanizadas e não 

melanizadas  

 

 O efeito de exposições à luz e ao MB na culturabilidade de células melanizadas e não 

melanizadas da linhagem ATCC 28957, com 4, 6 e 8 dias, é mostrado na Figura 7. A 

fotossensiblização foi observada em todos os tratamentos em que as células foram expostas 

simultaneamente à luz visível (50 W m-2) e ao fotossensibilizador, independentemente do 

tempo de exposição (30 ou 60 min) e da concentração do fotossensibilizador (26 ou 52 µg 

mL-1). Como nós não sabíamos se ocorria a ligação e/ou a penetração do MB nas células, as 

células não foram lavadas para a retirada do excesso de fotossensibilizador antes das 
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exposição à luz. A partir dos resultados, foram escolhidos os parâmetros (10 min de pré 

incubação, 30 min de exposição à luz visível e 26 µg mL-1 de MB) para os experimentos 

quantitativos. A avaliação semiquantitativa da fotossensibilização mostrou-se rápida, 

confiável e útil para a avaliação preliminar das diversas combinações entre as variáveis 

testadas (período de pré-incubação, tempo de exposição, idade das células, melanização e 

concentração dos fotossensibilizador). 
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Figura 7. Efeito de exposições apenas ao fotossensiblizador (A e C) e de exposições 
simultâneas à luz e ao fotossensibilizador (B e D) em células melanizadas (A e B) e não 
melanizadas (C e D) de C. neoformans ATCC 28957. Foram avaliadas células com 4, 6 e 8 
dias de desenvolvimento. Colônias com 48 h de crescimento 
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4.3 Avaliação quantitativa da fotossensibilização com MB de células melanizadas e não 

melanizadas de C. neoformans 

 

 A Figura 8 mostra a culturabilidade relativa (culturabilidade das células tratadas em 

relação a controles não tratados) de células melanizadas e não melanizadas das duas linhagens 

de C. neoformans. Células em diferentes fases do desenvolvimento (4, 6 e 8 dias) foram pré-

incubadas com o fotossensibilizador (10 min) e, a seguir, expostas à luz (30 min, 50 W m-2), 

ao MB (26 µg mL-1) ou a luz + MB. As avaliações da culturabilidade foram feitas após 24 

(Figuras 8A, 8B e 8C, Apêndices A e B) e após 96 h (Figuras 8D, 8E e 8F, Apêndices C e D) 

de desenvolvimento. 

Efeito das exposições apenas à luz ou apenas ao fotossensibilizador. Exposições 

apenas à luz ou apenas ao fotossensibilizador não reduziram, de maneira significativa, a 

culturabilidade de nenhum dos tratamentos (linhagens, células melanizadas ou não 

melanizadas e células com 4, 6 ou 8 dias de crescimento) (Figura 8). Apenas as células 

melanizadas da linhagem ATCC 90112, com 8 dias de crescimento, que mostraram-se mais 

sensíveis ao MB (Figura 8C). 

Não se observaram diferenças significativas na sensibilidade à luz ou ao 

fotossensibilizador entre células com 4, 6 ou 8 dias de crescimento, independentemente da 

melanização, nas avaliações com 24 h (Figuras 8A, 8B e 8C) e nem nas avaliações com 96 h 

(Figuras 8D, 8E e 8F). 

Em nenhum dos tratamentos (linhagens, células melanizadas ou não melanizadas e 

células com 4, 6 ou 8 dias de crescimento) houve diferenças significativas entre a 

culturabilidade das células expostas apenas à luz ou apenas ao fotossensibilizador. 

Novamente, a única exceção foi o caso das células melanizadas da linhagem ATCC 90112, 

com 8 dias, que se mostraram mais sensíveis ao fotossensibilizador (P < 0,001). 
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Também não houve diferenças significativas na tolerância à luz ou ao 

fotossensibilizador entre células melanizadas e não melanizadas da mesma linhagem, em 

nenhum dos tratamentos (linhagens e células com 4, 6 ou 8 dias). 

A comparação entre as linhagens mostrou que as células melanizadas com 6 e 8 dias 

da linhagem ATCC 90112 foram mais sensíveis ao fotossensibilizador do que as células 

melanizadas da linhagem ATCC 28957 (P = 0,01 e P < 0,01, respectivamente). Não houve 

diferença entre as linhagens na sensibilidade à luz em nenhum dos tratamentos (células 

melanizadas e não melanizadas e células com 4, 6 ou 8 dias). 

 Efeito das exposições simultâneas à luz e ao fotossensibilizador. A linhagem ATCC 

90112 foi muito mais sensível à fotossensibilição com MB do que a linhagem ATCC 28957. 

No caso da linhagem ATCC 90112, tanto nas avaliações com 24 como com 96 h, o tratamento 

luz + fotossensibilizador reduziu a culturabilidade tanto em relação às exposições apenas à 

luz, como em relação às exposições apenas ao fotossensibilizador. A redução foi significativa 

para todos os tratamentos (células melanizadas ou não melanizadas com 4, 6 ou 8 dias) (P < 

0,01 para todas as comparações). No caso da linhagem ATCC 28957, nas avaliações com 24 

h, em apenas um caso (células melanizadas com 8 dias) houve redução significativa na 

culturabilidade das células tratadas com a combinação luz + fotossensibilizador em relação às 

células tratadas apenas com a luz ou apenas com o fotossensibilizador (P < 0,01 para ambas 

as comparações) (Figuras 8A, 8B e 8C). Nas avaliações com 96 h, a fotoinativação não foi 

observada em nenhum dos tratamentos, indicando que, no caso da linhagem ATCC 28957, 

mesmo as células mais sensíveis (células com 8 dias, em fase estacionária adiantada) foram 

capazes de se recuperar do estresse causado pela fotossensibilização com o MB. 

 O efeito fotossensibilizador do MB sobre as células melanizadas e não melanizadas 

das duas linhagens é individualizado na Figura 9 (Apêndices E e F). Para a maior parte dos 

tratamentos (linhagens, células com 4, 6 ou 8 dias), não foi observada diferença significativa 
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entre a fotoinativação das células melanizadas e não melanizadas de uma mesma linhagem; 

entretanto, as células melanizadas com 6 dias da linhagem ATCC 90112 foram mais 

tolerantes à fotoinativação com MB do que as células não melanizadas (Figura 9B). No caso 

da linhagem ATCC 90112, uma fração significativa das células recuperou-se dos danos 

provocados pela fotossensibilização, já que a culturabilidade das células fotossensibilizadas 

foi significativamente maior nas avaliações após 96 h do que nas avaliações após 24 h. (P < 

0,01, tanto para células melanizadas como para células não melanizadas, com 4, 6 e 8 dias). A 

melanização aumenta a sobrevivência de C. neoformans após o fungo ser fagocitado por 

macrófagos, que utilizam espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio para inativar as células 

dos microrganismos fagocitados. Células melanizadas de C. neoformans foram mais 

tolerantes a espécies reativas de nitrogênio e de oxigênio do que células não melanizadas em 

experimentos conduzidos in vitro (WANG; AISEN; CASADEVALL, 1995; WANG; 

CASADEVALL, 1994; JACOBSON; TINELL, 1993). As diferenças observadas entre as duas 

linhagens nesse experimento reforça a idéia de que é muito difícil prever o efeito da 

melanização na tolerância a fotossensibilização. O fato de a melanina estar localizada na 

parede celular e o fato de apresentar propriedades antioxidantes poderiam favorecer a 

inativação das espécies reativas de oxigênio produzidas durante a fotossensibilização. 

Adicionalmente, a melanização muda a estrutura e as características fisicoquímicas da parede 

do fungo que são fatores capazes de influenciar a ligação e/ou penetração do 

fotossensibilizador. As paredes celulares dos fungos são carregadas negativamente e a 

melanização é um dos fatores que contribui para o balanço final de cargas. As cargas 

negativas da parede facilitam a a ligação de fotossensibilizadores catiônicos. Isso pode ser um 

dos fatores responsáveis pela maior sensibilidade dos fungos à fotossensibilização em relação 

as células animais. 
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 A Figura 10 mostra o efeito do tratamento de células melanizadas e não melanizadas 

das linhagens ATCC 28957 e 90112 apenas com o fotossensibilizador e com L + F no 

desenvolvimento das colônias. Os resultados coincidem com os obtidos nos experimentos 

quantitativos, baseados na análise da culturabilidade relativa. 

 Em conjunto, os resultados mostraram que, nas condições utilizadas, houve a 

fotossensibilização de células melanizadas e não melanizadas de ambas as linhagens pelo MB, 

entretanto, em todos os casos a fotoinativação foi apenas parcial. 

 



 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Culturabilidade relativa das células melanizadas (M) e não melanizadas (NM) com 
4 (A e D), 6 (B e E) e 8 (C e F) dias de crescimento de C. neoformans expostas apenas à luz 
(L), apenas ao fotossensibilizador (F) e simultaneamente à luz e ao fotossensibilizador (L+F). 
A culturabilidade relativa foi estimada em relação a controles que não foram expostos nem à 
luz e nem ao fotossensibilizador. As UFCs foram contadas após 24 (A, B e C) e 96 (D, E e F) 
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Figura 9. Efeito da fotossensibilização (L + F) na culturabilidade relativa de células 
melanizadas (M) e não melanizadas (NM) das linhagens ATTC 28957 e 90112 com 4 (A), 6 
(B) e 8 (D) dias. A culturabilidade relativa foi estimada, após 24 e 96 h, em relação às células 
que foram expostas apenas ao fotossensibilizador 
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Figura 10. Efeito do tratamento apenas com o fotossensibilizador (A e C) e com L + F (B e 
D) de células melanizadas e não melanizadas com 4, 6 e 8 dias de crescimento das linhagens 
ATCC 28957 e 90112 de C. neoformans. As células foram pré-incubadas por 10 min e 
expostas por 30 min. As fotografias foram tiradas após 24 e 48 h de desenvolvimento 
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4.4 Avaliação semiquantitativa da fotossensibilização com nanoemulsões contendo 

ftalocianinas e azul de metileno de células melanizadas e não melanizadas de C. 

neoformans 

 

 O diâmetro hidrodinâmico e o potencial zeta das nanopartículas coloidais contendo os 

fotossensibilizadores ftalocianina e azul de metileno são mostrados na Tabela 1. Os dados da 

formulação não carreada foram utilizados como parâmetros de comparação para verificar a 

influência da incorporação dos corantes. A estabilidade físico-química das formulações foi 

avaliada em função do tempo por um período de 12 semanas. A associação da ftalocianina 

não ocasionou um aumento significativo no tamanho das partículas coloidais, que 

apresentaram um diâmetro médio de 192,27 nm. Entretanto, observou-se um acréscimo 

substancial no diâmetro após a incorporação do azul de metileno, levando a uma nanoemulsão 

com um diâmetro médio de partículas de 272,36 nm (Tabela 1). O índice de polidispersão 

médio (PdI) demonstrou uma distribuição homogênea de partículas monodispersas em 

solução, o que está de acordo com os critérios necessários para o desenvolvimento de sistemas 

de liberação de fármacos. O potencial zeta das formulações permaneceu dentro da faixa de 

estabilidade de interação de cargas, demonstrando uma alta estabilidade físico-química por 

um período de 84 dias. 

 

Tabela 1. Tamanho de partícula, potencial zeta e índice de polidispersão para as 
nanoemulsões contendo ftalocianina (AlClPc/NE), azul de metileno (MB/NE) e na ausência 
de agente fotossensibilizador (NE). Fator de diluição 1:1000 em água destilada 

 AlClPc/NE MB/NE NE 

Tamanho Partícula (nm) 192,27 272,36 186,67 

PdI 0,295 0,273 0,355 

Potencial Zeta (mV) -37,28 -35,89 -37,09 
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 Os resultados da fotossensibilização de células melanizadas e não melanizadas das 

linhagens ATCC 28957 e ATCC 90112 de C. neoformans com ftalocianina e azul de metileno 

em nanoemulsões e laser como fonte de luz são mostrados na Figura 11. As células não foram 

lavadas para a retitada do excesso de fotossensibilizador antes da exposição à luz. Foi 

observada a fotoinativação das células tratadas com ftalocianina em nanoemulsão 

(AlClPc/NE). O azul de metileno em nanoemulsão (MB/NE) não foi capaz de fotoinaivar 

completamente as células melanizadas das linhagens ATCC 28957 e 90112 e as células não 

melanizadas da linhagem ATCC 28957. Se comparados aos resultados obtidos com o MB em 

solução, a veiculação do azul e metileno em nanoemulsão, aparentemete, não aumentou a sua 

eficácia para a fotoinativação de C. neoformans. 

 A Figura 12 mostra a fotossensibilização das mesmas linhagens com os mesmos 

fotosensibilizadores mas, neste caso, as células foram lavadas com PBS, para a retirada do 

fotossensibilizador não ligado antes de serem expostas à luz. A lavagem das células não 

impediu a fotoinativação pela ftalocianina, mas inibiu a fotoinativação pelo azul de metileno 

(MB) e pelo azul de metileno em nanoemulsão (MB/NE), indicando que os dois 

fotossensibilizadores interagem de maneira diferente com a célula fúngica. No caso da 

ftalocianina em nanoemulsão deve ocorrer a penetração e/ou a ligação do fotossensibilizador 

na superfície das células. O fato de a lavagem ter impedido a fotossensibilização, por MB, 

indica que a fotossensibilização era devida a formação de espécies reativas a partir do 

fotossensibilizador em solução, no meio extracelular. Nós observamos o mesmo efeito da 

lavagem em outras espécies de fungos. A lavagem para a retirada do fotossensibilizador não 

ligado (MB) reduziu drasticamente a fotoinativação de conídios do fungo Aspergillus 

nidulans e reduziu, apenas discretamente, a fotoinativação de conídios do fungo Metarhizium 

anisopliae (GONZALES, 2007). 
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Figura 11. Fotossensibilização de C. neoformans com ftalocianina e com MB em 
nanoemulsões. As células foram expostas apenas à luz (L), apenas ao fotossensibilizador (F) e 
a (L+F). Os controles não foram expostos nem à luz e nem ao fotosensibilizador (-L-F). O 
laser foi utilizado como fonte de luz e a dose recebida ao final das exposições foi 10 J cm-2. 
(A) Nanoemulsões contendo ftalocianinas (AlClPc/NE). (B) Nanoemulsões contendo azul de 
metileno (MB/NE). Colônias com 48 h de crescimento 
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Figura 12. Fotossensibilização de C. neoformans com azul de metileno em solução (MB), 
com MB em nanoemulsão (MB/NE) e com ftalocianina em nanoemulsão (AlClPc/NE). 
Controles nos quais as células foram tratadas apenas com o PBS e apenas com a nanoemulsão 
(NE) também são mostrados. As células foram lavadas com PBS antes de serem expostas à 
luz para a retirada do excesso de fotossensibilizador. O laser foi utilizado como fonte de luz e 
a dose recebida ao final da exposição foi 10 J cm-2 (irradiância de 56 mW cm-2). Colônias 
com 48 h de crescimento 
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 A Figura 13 mostra os efeito das diferentes doses (5 e 10 J cm-2) do laser e diferentes 

concentrações de ftalocianina em nanoemulsão na fotossensibilização de células melanizadas 

da linhagem ATCC 28957 de C. neoformans. Em todas as concentrações de ftalocianina e em 

ambas as doses testadas foi observada a fotoinativação das células. A fotoinativação ocorreu 

apenas quando as células foram expostas simultaneamente à luz e ao fotossensibilizador. 
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Figura 13. Fotossensibilização de células de C. neoformans com diferentes concentrações de 
ftalocianinas em nanoemulsão (0; 0,026; 0,26; 1,3 e 2,6 µg mL-1ou 0; 0,045; 0,452; 2,261; 
4,522 mM, respectivamente). As células foram pré-incubadas por 30 min, lavadas com PBS e 
expostas às doses de 5 e 10 J cm-2, através das irradiâncias de 28 e 56 mW cm-2, 
respectivamente. As colônias foram fotografadas após 48 h de crescimento 
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 A Figura 14 mostra a fotossensibilização com MB em solução (MB) e em 

nanoemulsão (MB/NE) de células melanizadas, com 6 dias de crescimento, da linhagem 

ATCC 28957 de C. neoformans. As células foram pré-incubadas no escuro por 30 min com o 

fotossensibilizador, lavadas ou não com PBS e expostas ao laser. Em nenhum dos 

tratamentos, a fotoinativação foi completa, embora, aparentemente, a fotoinativação foi maior 

com o MB em solução do que em nanoemulsão(MB e MB/NE, respectivamente). No caso do 

MB em solução (MB), a lavagem das células antes da exposição reduziu a fotoinativação. 
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Figura 14. Fotossensibilização de células melanizadas de C. neoformans com azul de 
metileno em solução (MB) ou em nanoemulsão (MB/NE) na concentração de 26 µg mL-1 
(69,56 mM). As células foram pré-incubadas por 30 min com os fotossensibilizadores, 
lavadas ou não com PBS e expostas à dose de 10 J cm-2 (irradiância de 56 mW cm-2). Nos 
controles, as células foram tratadas apenas com PBS ou foram tratadas com os 
fotossensibilizadores, mas não expostas à luz. Colônia com 48 h de crescimento 
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4.5 Avaliação quantitativa da fotossensibilização de células de C. neoformans com 

ftalocianinas em nanoemulsão 

 

 A Figura 15 mostra a fotoinativação de células melanizadas da linhagem ATCC 28957 

de C. neoformans com diferentes concentrações de ftalocianina em nanoemulsão. As células 

foram pré-incubadas por 30 min com o fotossensibilizador, lavadas com PBS e expostas ao 

laser. A contagem das UFCs foi feita após 96 h. As sobrevivências dos diferentes tratamentos 

foram determinadas em relação a controles que não foram expostos à luz. A fotoinativação 

aumentou com o aumento da concentração de ftalocianina, atingindo um valor maior do que 

99 % na concentração de 0,26 µg mL-1. A eficácia da ftalocianina na fotossensibilização foi 

muito maior do que a do MB, como apresentado anteriormente. A fotoinativação do fungo 

pela ftalocianina, em condições compatíveis com a terapia fotdinâmica, abre a interessante 

perspectiva de se utilizar esse fotossensibilizador para o controle de micoses causadas pelo 

fungo. 
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Figura 15. Fotoinativação de células melanizadas da linhagem ATCC 28957 de C. 
neoformans da linhagem ATCC 28957. As células foram pré-incubadas por 30 min, lavadas 
em PBS e posteriormente expostas à dose de 5 J cm-2 (28 mW cm-2 de irradiância). Contagem 
de UFCs após 96 h 
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4.6 Avaliação semiquantitativa do efeito de diferentes diluentes na fotossensibilização de 

células de C. neoformans 

 

 A Figura 16 mostra a fotossensibilização de células melanizadas da linhagem ATCC 

28957 de C. neoformans por ftalocianina em nanoemulsão, diluída em água, salina ou PBS.  

 A fotoinativação ocorreu apenas quando a diluição do fotossensibilizador foi feita em 

PBS. Não foi observada a fotoinativação nas diluições feitas em água ou nas diferentes 

concentrações de salina (Figura 17). 
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Figura 16. Efeito de exposições simultâneas à luz e ao fotossensibilizador ftalocianina em 
nanoemulsão diluído em água, salina e PBS, na concentração de 2,6 µg mL-1 (4,522 mM) de 
células melanizadas com 6 dias de crescimento da linhagem ATCC 28957 de C. neoformans. 
As células foram pré-incubadas por 30 min e posteriormente lavadas ou não com água, salina 
e PBS e expostas à dose de 10 J cm-2 e irradiância de 56 mW cm-2. Colônias com 48 h de 
crescimento 
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Figura 17. Efeito de exposições simultâneas à luz e ao fotossensibilizador ftalocianina em 
nanoemulsão na concentração de 2,6 µg mL-1 (4,522 mM) diluído em água, salina em várias 
concentrações e PBS de células melanizadas com 6 dias de crescimento da linhagem ATCC 
28957 de C. neoformans. As células foram pré-incubadas por 30 min e posteriormente lavadas 
ou não com água, salina em várias concentrações e PBS e expostas ao laser numa dose de 10 J 
cm-2 e irradiância de 56 mW cm-2. Células-controle ficaram abrigadas da luz durante todo o 
experimento. Resultado fotografado após 48 h de crescimento 
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4.7 Avaliação semiquantitativa da sensibilidade a fotossensibilização de células de C. 

neoformans ao nitrosilo de rutênio 

 

 A Figura 18 mostra o efeito da fotossensibilização de C. neoformans com diferentes 

concentrações de nitrosilo de rutênio. As células foram pré-incubadas por 30 min com o 

nitrosilo em diferentes concentrações e com o Aquo (nitrosilo previamente exposto à luz para 

a liberação do NO) e expostas à luz por 120 min. Nenhuma das concentrações de nitrosilo de 

rutênio foi capaz de fotoinativar as células de C. neoformans. As exposições das células ao 

Aquo, na presença ou na ausência da luz, não foram tóxicas para o fungo. 

. 

-L+Aquo

+L+Aquo

+L+F

10-7 10-6 10-5 10-4
 

Figura 18. Efeito da exposição apenas ao Aquo (nitrosilo de rutênio previamente exposto à 
luz por 4 h) (-L+Aquo), da exposição simultânea à luz e ao Aquo (+L+Aquo) e da exposição 
simultânea à luz e ao nitrosilo de rutênio em células melanizadas da linhagem ATCC 28957. 
As concentrações finais dos compostos foram 10-7, 10-6, 10-5 e 10-4 M. As células foram pré-
incubadas por 30 min e expostas a uma lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão por 120 
min. Controles não expostos à luz foram feitos para todos os tratamentos. Colônias om 48 h 
de crescimento 
 

 A Figura 19 mostra o efeito do tratamento de células de C. neoformans com o nitrosilo 

de rutênio, com misturas contendo o nitrosilo de rutênio e os redutores ácido ascórbico e a 

noradrenalina, e com o nitroprussiato de sódio. As células foram pré-incubadas com os 

compostos por 30 min e a seguir, foram expostas à luz por 120 min. O tratamento apenas com 

o PBS foi utilizado como controle. Controles não expostos à luz foram feitos em paralelo para 

todos os tratamentos. Nenhum dos tratamentos foi capaz de matar o fungo. Experimentos 
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anteriores, conduzidos no laboratório, mostraram que as concentrações de NO liberadas pelo 

nitrosilo durante a fotoestimulação foram insuficientes para matar os conídios dos fungos M. 

anisopliae e A. nidulans (GONZALES, 2007). Pode-se especular que as concentrações de NO 

liberadas pelos diferentes tratamentos também sejam insuficientes para inativar as células de 

C. neoformans. 
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Figura 19. Efeito do nitrosilo de rutênio (Tp 10-3M), de misturas do nitrosilo de rutênio (10-

4M) com os redutores ácido ascórbico (10-3M) e noradrenalina (10-3M) e do nitroprussiato de 
sódio (10-3M) em células melanizadas da linhagem ATCC 28957 de C. neoformans. As 
células foram pré-incubadas por 30 min e expostas à luz por 120 min. Como fonte de luz foi 
utilizada uma lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão. Controles nos quais as células 
não foram expostas à luz e controles com células tratadas apenas com PBS foram feitos em 
paralelo para todos os tratamentos. Colônias após 48 h de crescimento 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Avaliação quantitativa da fotossensibilização após 24 horas de 
desenvolvimento de células melanizadas e não melanizadas de C. neoformans. As células 
foram crescidas em meio líquido por 4, 6 e 8 dias, pré-incubadas por 10 min e, a seguir, 
expostas à luz. 
 

Linhagem 
Período de 
Crescimen-

to 
Melanização Tratamento Média Desvio 

Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Apenas Fs 86,13 20,39 71,71 86,13 100,54 
Luz + Fs 84,96 10,95 77,22 84,96 92,70 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 91,34 10,09 83,41 87,91 102,70 
Apenas Fs 106,29 10,44 98,90 106,29 113,67 
Luz + Fs 80,23 1,80 78,95 80,23 81,50 

4 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 86,70 8,74 80,29 83,16 96,66 
Apenas Fs 92,49 9,68 83,05 92,02 102,40 
Luz + Fs 70,87 18,28 53,73 68,77 90,11 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 86,58 24,34 59,98 92,02 107,74 
Apenas Fs 102,45 7,71 94,20 103,68 109,48 
Luz + Fs 90,74 3,83 86,40 92,13 93,68 

6 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 104,18 8,65 94,52 106,83 111,20 
Apenas Fs 85,78 9,42 75,53 87,78 94,04 
Luz + Fs 77,87 15,11 62,16 79,16 92,30 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 98,54 7,92 92,12 96,12 107,39 
Apenas Fs 102,96 11,14 93,78 99,75 115,36 
Luz + Fs 71,58 11,15 59,35 74,21 81,17 

ATCC 
28957 

8 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 103,45 7,61 97,85 100,39 112,12 
Apenas Fs 79,63 7,06 74,64 79,63 84,62 
Luz + Fs 10,56 3,55 8,05 10,56 13,07 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 88,37 6,64 84,41 84,67 96,04 
Apenas Fs 94,81 10,25 87,56 94,81 102,06 
Luz + Fs 22,21 4,58 18,97 22,21 25,45 

4 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 108,70 8,44 102,73 108,70 114,66 
Apenas Fs 87,60 2,88 85,56 87,60 89,64 
Luz + Fs 6,76 6,39 2,24 6,76 11,28 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 85,74 12,11 74,97 83,41 98,85 
Apenas Fs 79,14 14,87 62,03 86,52 88,88 
Luz + Fs 25,42 12,09 11,94 29,02 35,30 

6 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 81,96 13,13 69,45 80,79 95,63 
Apenas Fs 78,60 11,09 69,59 75,21 90,99 
Luz + Fs 0,93 0,92 0,33 0,47 1,99 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 97,85 14,39 87,67 97,85 108,02 
Apenas Fs 62,09 12,85 47,40 67,68 71,20 
Luz + Fs 6,38 7,05 1,88 2,75 14,50 

ATCC 
90112 

8 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 90,90 12,91 79,53 88,22 104,94 
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APÊNDICE B. Comparações entre as médias da culturabilidade relativa das linhagens em 
cada situação (tratamentos apenas com o fotossensibilizador, apenas com luz e com luz + 
fotossensibilizador, com 4, 6 e 8 dias de crescimento, células melanizadas e não melanizadas). 
Avaliação após 24 horas. 
 

Comparações Diferença média estimada P 

   
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Não Melan. 4 dias -5,22 0,62 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Melan.4 dias 19,58 0,06 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Não Melan. 6 dias 5,91 0,53 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Melan. 6 dias -1,73 0,85 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Não Melan. 8 dias -12,76 0,17 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Melan. 8 dias -0,49 0,96 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Não Melan. 4 dias -8,74 0,40 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Melan. 4 dias -13,89 0,23 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Não Melan. 6 dias 1,86 0,86 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Melan. 6 dias -2,81 0,76 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Não Melan. 8 dias -19,25 0,07 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Melan. 8 dias -28,80 0,00 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 4 dias -6,38 0,54 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 4 dias -6,48 0,53 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 6 dias -15,71 0,09 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 6 dias -13,45 0,15 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 8 dias -20,67 0,03 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 8 dias -31,88 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 4 dias -77,81 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 4 dias -86,49 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 6 dias -78,98 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 6 dias -56,54 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 8 dias -96,92 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 8 dias -84,52 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 4 dias 1,17 0,92 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 4 dias 26,06 0,02 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 6 dias 21,62 0,02 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 6 dias 11,72 0,21 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 8 dias 7,91 0,40 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 8 dias 31,39 0,00 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 4 dias 69,07 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 4 dias 72,60 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 6 dias 80,84 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 6 dias 53,72 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 8 dias 77,67 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 8 dias 55,72 <0,01 
   
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Não Melan. Luz -2,97 0,75 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Não Melan. Luz -0,84 0,93 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Não Melan. Luz -0,70 0,95 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Melan. Luz 21,99 0,04 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Melan. Luz -22,23 0,02 
continua   
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(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Melan. Luz -12,56 0,18 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Não Melan. Fs -6,50 0,57 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Não Melan. Fs -4,89 0,64 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Não Melan. Fs -7,19 0,44 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Melan. Fs -11,48 0,32 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Melan. Fs -23,31 0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Melan. Fs -40,87 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Não Melan. Fs + Luz -74,40 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Não Melan. Fs + Luz -64,11 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Não Melan. Fs + Luz -76,94 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Melan. Fs + Luz -58,02 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Melan. Fs + Luz -65,32 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Melan. Fs + Luz -65,20 <0,01 
   
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Não Melan. Luz 4,76 0,61 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Luz -7,20 0,44 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Luz -11,96 0,20 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Melan. Luz -17,48 0,06 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Luz -16,75 0,08 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Luz 0,73 0,94 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs -6,37 0,54 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs 0,34 0,97 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs 6,71 0,47 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Melan. Fs 3,83 0,71 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs 3,32 0,75 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs -0,51 0,96 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs + Luz 14,09 0,18 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs + Luz 7,09 0,50 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs + Luz -7,00 0,45 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Melan. Fs + Luz -10,51 0,31 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs + Luz 8,65 0,41 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs + Luz 19,16 0,04 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Não Melan. Luz 2,63 0,78 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Luz -9,47 0,36 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Luz -12,10 0,25 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Melan. Luz 26,74 0,01 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Luz 17,80 0,09 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Luz -8,94 0,34 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs -7,97 0,48 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs 1,03 0,92 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs 9,00 0,39 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Melan. Fs 15,67 0,14 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs 32,72 0,00 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs 17,05 0,07 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs + Luz 3,80 0,74 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs + Luz 9,63 0,36 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs + Luz 5,83 0,58 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Melan. Fs + Luz -3,21 0,76 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs + Luz 15,83 0,13 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs + Luz 19,04 0,04 
continua   
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conclusão   
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 4 dias Luz 4,64 0,62 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 6 dias Luz -17,60 0,06 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 8 dias Luz -4,91 0,60 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 4 dias Fs -20,16 0,08 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 6 dias Fs -9,96 0,29 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 8 dias Fs -17,18 0,07 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 4 dias Fs + Luz 4,74 0,68 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 6 dias Fs + Luz -19,87 0,04 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 8 dias Fs + Luz 6,30 0,50 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 4 dias Luz -20,32 0,05 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 6 dias Luz 3,79 0,68 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 8 dias Luz 6,95 0,50 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 4 dias Fs -15,18 0,19 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 6 dias Fs 8,46 0,42 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 8 dias Fs 16,50 0,08 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 4 dias Fs + Luz -11,65 0,31 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 6 dias Fs + Luz -18,66 0,08 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 8 dias Fs + Luz -5,45 0,56 
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APÊNDICE C. Avaliação quantitativa da fotossensibilização após 96 horas de 
desenvolvimento de células melanizadas e não melanizadas de C. neoformans. As células 
foram crescidas em meio líquido por 4, 6 e 8 dias, pré-incubadas por 10 min e, a seguir, 
expostas à luz. 
 

Linhagem 
Período de 
Crescimen-

to 
Melanização Tratamento Média Desvio 

Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Apenas Fs 85,84 20,82 71,11 85,84 100,56 
Fs + Luz 85,59 11,19 77,68 85,59 93,50 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 91,10 9,78 83,38 87,81 102,10 
Apenas Fs 106,62 10,44 99,23 106,62 114,00 
Fs + Luz 84,90 8,05 79,20 84,90 90,59 

4 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 86,72 8,38 80,81 83,04 96,31 
Apenas Fs 92,62 9,55 83,18 92,41 102,27 
Fs + Luz 82,05 9,93 72,14 82,01 91,99 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 86,21 23,48 60,19 92,62 105,81 
Apenas Fs 102,08 7,30 94,41 102,87 108,95 
Fs + Luz 96,24 4,13 91,97 96,54 100,21 

6 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 103,97 8,01 95,00 106,51 110,41 
Apenas Fs 86,14 7,69 78,28 86,49 93,65 
Fs + Luz 91,13 6,45 86,49 88,41 98,49 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 98,05 7,02 91,80 96,70 105,65 
Apenas Fs 103,88 11,89 94,20 100,29 117,16 
Fs + Luz 93,29 15,64 80,08 89,23 110,56 

ATCC 
28957 

8 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 103,38 9,45 96,44 99,56 114,15 
Apenas Fs 81,38 7,48 76,09 81,38 86,67 
Fs + Luz 43,78 12,23 35,13 43,78 52,42 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 88,52 6,28 84,21 85,63 95,73 
Apenas Fs 94,81 10,54 87,35 94,81 102,26 
Fs + Luz 58,16 4,55 54,94 58,16 61,38 

4 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 107,38 7,38 102,16 107,38 112,60 
Apenas Fs 91,85 0,06 91,81 91,85 91,89 
Fs + Luz 42,44 14,02 32,52 42,44 52,35 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 86,48 11,73 76,56 83,46 99,42 
Apenas Fs 88,63 5,02 84,06 87,83 94,00 
Fs + Luz 66,77 7,96 61,60 62,77 75,93 

6 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 86,78 13,08 71,75 92,98 95,61 
Apenas Fs 88,33 13,86 79,60 81,08 104,32 
Fs + Luz 47,21 8,09 39,51 46,48 55,65 Não 

Melanizada 
Apenas Luz 97,85 9,69 90,99 97,85 104,70 
Apenas Fs 81,17 2,84 79,28 79,79 84,44 
Fs + Luz 54,00 16,61 34,82 63,38 63,80 

ATCC 
90112 

8 dias 

Melanizada 
Apenas Luz 93,94 14,01 78,81 96,55 106,47 

 



 83

APÊNDICE D. Comparações entre as médias da culturabilidade relativa das linhagens em 
cada situação (tratamentos apenas com o fotossensibilizador, apenas com luz e com luz + 
fotossensibilizador, 4, 6 e 8 dias de crescimento, células melanizadas e não melanizadas). 
Avaliação após 96 horas. 
 

Comparações Diferença média estimada P 

   
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Não Melan. 4 dias -5,26 0,60 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Melan.4 dias 19,90 0,05 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Não Melan. 6 dias 6,41 0,47 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Melan. 6 dias -1,90 0,83 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Não Melan. 8 dias -11,91 0,18 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 28957 Melan. 8 dias 0,50 0,96 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Não Melan. 4 dias -7,14 0,47 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Melan. 4 dias -12,58 0,25 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Não Melan. 6 dias 5,37 0,59 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Melan. 6 dias 1,85 0,84 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Não Melan. 8 dias -9,51 0,34 
(Tratamento Fs x Luz) ATCC 90112 Melan. 8 dias -12,77 0,16 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 4 dias -5,51 0,58 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 4 dias -1,83 0,85 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 6 dias -4,16 0,64 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 6 dias -7,73 0,39 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 8 dias -6,92 0,44 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 8 dias -10,09 0,26 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 4 dias -44,75 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 4 dias -49,22 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 6 dias -44,05 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 6 dias -20,01 0,03 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 8 dias -50,63 <0,01 
(Tratamento Luz x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 8 dias -39,94 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 4 dias 0,25 0,98 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 4 dias 21,72 0,05 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 6 dias 10,57 0,24 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 6 dias 5,84 0,51 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Não Melan. 8 dias -4,99 0,58 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 28957 Melan. 8 dias 10,59 0,24 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 4 dias 37,61 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 4 dias 36,65 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 6 dias 49,42 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 6 dias 21,86 0,02 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Não Melan. 8 dias 41,12 <0,01 
(Tratamento Fs x Luz + Fs) ATCC 90112 Melan. 8 dias 27,17 <0,01 
   
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Não Melan. Luz -2,57 0,77 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Não Melan. Luz 0,27 0,98 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Não Melan. Luz -0,21 0,98 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Melan. Luz 20,66 0,04 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Melan. Luz -17,19 0,06 
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(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Melan. Luz -9,44 0,29 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Não Melan. Fs -4,46 0,68 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Não Melan. Fs -0,77 0,94 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Não Melan. Fs 2,19 0,81 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Melan. Fs -11,81 0,28 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Melan. Fs -13,45 0,14 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Melan. Fs -22,71 0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Não Melan. Fs + Luz -41,82 0,00 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Não Melan. Fs + Luz -39,61 0,00 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Não Melan. Fs + Luz -43,92 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias Melan. Fs + Luz -26,74 0,02 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias Melan. Fs + Luz -29,47 0,00 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias Melan. Fs + Luz -39,29 <0,01 
   
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Não Melan. Luz 4,89 0,58 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Luz -6,95 0,44 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Luz -11,84 0,19 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Melan. Luz -17,25 0,06 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Luz -16,66 0,07 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Luz 0,59 0,95 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs -6,79 0,50 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs -0,31 0,98 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs 6,48 0,47 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Melan. Fs 4,54 0,65 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs 2,73 0,78 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs -1,81 0,84 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs + Luz 3,54 0,72 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs + Luz -5,54 0,58 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Não Melan. Fs + Luz -9,08 0,31 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 Melan. Fs + Luz -11,35 0,26 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs + Luz -8,40 0,40 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 Melan. Fs + Luz 2,95 0,74 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Não Melan. Luz 2,04 0,82 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Luz -9,32 0,35 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Luz -11,37 0,26 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Melan. Luz 20,60 0,04 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Luz 13,44 0,18 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Luz -7,16 0,42 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs -10,47 0,34 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs -6,95 0,49 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs 3,52 0,72 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Melan. Fs 6,18 0,54 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs 13,64 0,17 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs 7,46 0,40 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs + Luz 1,34 0,90 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs + Luz -3,44 0,73 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Não Melan. Fs + Luz -4,78 0,63 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 Melan. Fs + Luz -8,61 0,39 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs + Luz 4,16 0,68 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 Melan. Fs + Luz 12,77 0,16 
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conclusão   
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 4 dias Luz 4,38 0,62 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 6 dias Luz -17,77 0,05 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 8 dias Luz -5,33 0,55 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 4 dias Fs -20,78 0,06 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 6 dias Fs -9,46 0,29 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 8 dias Fs -17,74 0,05 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 4 dias Fs + Luz 0,70 0,95 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 6 dias Fs + Luz -14,19 0,12 
(Não Melan. X Melan.) ATCC 28957 8 dias Fs + Luz -2,16 0,81 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 4 dias Luz -18,86 0,06 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 6 dias Luz -0,30 0,97 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 8 dias Luz 3,90 0,70 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 4 dias Fs -13,43 0,22 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 6 dias Fs 3,22 0,75 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 8 dias Fs 7,16 0,42 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 4 dias Fs + Luz -14,39 0,19 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 6 dias Fs + Luz -24,33 0,02 
(Não Melan. x Melan.) ATCC 90112 8 dias Fs + Luz -6,79 0,45 
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APÊNDICE E. Avaliação quantitativa da fotossensibilização após 24 e 96 horas de 
desenvolvimento de células melanizadas e não melanizadas de C. neoformans. As células 
foram crescidas em meio líquido por 4, 6 e 8 dias, pré-incubadas por 10 min e, a seguir, 
expostas à luz. 
 

Linhagem Período de 
crescimento 

Tempo de 
avaliação Melanização Média Desvio 

Padrão Mínimo Mediana Máximo

Não Melanizada 13,12 3,29 10,79 13,12 15,44 24 horas 
Melanizada 23,82 7,40 18,59 23,82 29,05 

Não Melanizada 53,34 10,10 46,20 53,34 60,48 
4 dias 

96 horas 
Melanizada 62,00 11,69 53,73 62,00 70,26 

Não Melanizada 7,60 7,05 2,61 7,60 12,58 24 horas 
Melanizada 30,82 10,48 19,25 33,55 39,67 

Não Melanizada 46,20 15,24 35,42 46,20 56,97 
6 dias 

96 horas 
Melanizada 75,18 4,93 71,47 73,30 80,78 

Não Melanizada 1,10 0,95 0,44 0,67 2,18 24 horas 
Melanizada 10,95 11,76 2,64 5,81 24,41 

Não Melanizada 53,44 3,85 49,64 53,34 57,33 

ATCC 
90112 

8 dias 
96 horas 

Melanizada 66,31 19,55 43,92 75,06 79,96 
Não Melanizada 99,94 10,96 92,19 99,94 107,69 24 horas 

Melanizada 75,92 9,15 69,45 75,92 82,39 
Não Melanizada 101,11 11,50 92,98 101,11 109,24 

4 dias 
96 horas 

Melanizada 80,38 15,44 69,46 80,38 91,30 
Não Melanizada 77,73 23,15 52,46 82,81 97,92 24 horas 

Melanizada 88,74 4,02 84,16 90,36 91,70 
Não Melanizada 89,56 16,48 70,54 98,60 99,54 

6 dias 
96 horas 

Melanizada 94,41 2,77 91,97 93,84 97,42 
Não Melanizada 90,55 12,68 82,30 84,20 105,15 24 horas 

Melanizada 70,13 14,43 59,50 64,33 86,55 
Não Melanizada 106,39 12,17 92,35 112,94 113,88 

ATCC 
28957 

8 dias 
96 horas 

Melanizada 89,65 8,49 79,84 94,37 94,73 
 



 87

APÊNDICE F. Comparações entre as médias da culturabilidade relativa das linhagens em 
cada situação (avaliação após 24 e 96 horas, células melanizadas e não melanizadas com 4, 6 
e 8 dias de crescimento). 
 

Comparações Diferença média estimada P 

(24 h x 96 h) ATCC 28957 Não Melanizada 4 dias -1,17 0,92 
(24 h x 96 h) ATCC 28957 Melan. 4 dias -4,46 0,71 
(24 h x 96 h) ATCC 90112 Não Melan. 4 dias -40,23 <0,01 
(24 h x 96 h) ATCC 90112 Melan. 4 dias -38,18 <0,01 
(24 h x 96 h) ATCC 28957 Não Melanizada 6 dias -11,83 0,23 
(24 h x 96 h) ATCC 28957 Melanizada 6 dias -5,67 0,56 
(24 h x 96 h) ATCC 90112 Não Melan. 6 dias -38,60 <0,01 
(24 h x 96 h) ATCC 90112 Melanizada 6 dias -44,36 <0,01 
(24 h x 96 h) ATCC 28957 Não Melanizada 8 dias -15,84 0,11 
(24 h x 96 h) ATCC 28957 Melanizada 8 dias -19,52 0,05 
(24 h x 96 h) ATCC 90112 Não Melanizada 8 dias -52,34 <0,01 
(24 h x 96 h) ATCC 90112 Melanizada 8 dias -55,36 <0,01 
   
(Não Melanizada x Melanizada) 4 dias ATCC 28957 24 h 24,02 0,05 
(Não Melanizada x Melanizada) 4 dias ATCC 28957 96 h 20,73 0,09 
(Não Melanizada x Melanizada) 4 dias ATCC 90112 24 h -10,71 0,37 
(Não Melanizada x Melanizada) 4 dias ATCC 90112 96 h -8,66 0,47 
(Não Melanizada x Melanizada) 6 dias ATCC 28957 24 h -11,01 0,26 
(Não Melanizada x Melanizada) 6 dias ATCC 28957 96 h -4,85 0,62 
(Não Melanizada x Melanizada) 6 dias ATCC 90112 24 h -23,23 0,04 
(Não Melanizada x Melanizada) 6 dias ATCC 90112 96 h -28,99 0,01 
(Não Melanizada x Melanizada) 8 dias ATCC 28957 24 h 20,42 0,04 
(Não Melanizada x Melanizada) 8 dias ATCC 28957 96 h 16,74 0,09 
(Não Melanizada x Melanizada) 8 dias ATCC 90112 24 h -9,86 0,32 
(Não Melanizada x Melanizada) 8 dias ATCC 90112 96 h -12,88 0,19 
   
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias 24 h Não Melanizadas -86,83 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias 96 h Não Melanizada -47,77 0,00 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias 24 h Melanizada -52,10 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 4 dias 96 h Melanizada -18,39 0,13 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias 24 h Não Melanizada -70,14 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias 96 h Não Melanizada -43,37 0,00 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias 24 h Melanizada -57,92 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 6 dias 96 h Melanizada -19,23 0,05 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias 24 h Não Melanizada -89,45 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias 96 h Não Melanizada -52,95 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias 24 h Melanizada -59,17 <0,01 
(ATCC 28957 x ATCC 90112) 8 dias 96 h Melanizada -23,33 0,02 
   
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 24 h Não Melanizada 22,21 0,05 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 96 h Não Melanizada 11,55 0,29 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 24 h Melanizada -12,82 0,24 
(4 dias x 6 dias) ATCC 28957 96 h Melanizada -14,03 0,20 
continua   
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conclusão   
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 24 h Não Melanizada 9,39 0,39 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 96 h Não Melanizada -5,28 0,63 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 24 h Melanizada 5,79 0,60 
(4 dias x 8 dias) ATCC 28957 96 h Melanizada -9,27 0,40 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 24 h Não Melanizada -12,82 0,19 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 96 h Não Melanizada -16,83 0,09 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 24 h Melanizada 18,61 0,06 
(6 dias x 8 dias) ATCC 28957 96h Melanizada 4,76 0,63 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 24 h Não Melanizada 5,52 0,64 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 96 h Não Melanizada  7,15 0,55 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 24 h Melanizada -7,00 0,52 
(4 dias x 6 dias) ATCC 90112 96 h Melanizada -13,19 0,23 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 24 h Não Melanizada 12,02 0,27 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 96 h Não Melanizada -0,10 0,99 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 24 h Melanizada 12,87 0,24 
(4 dias x 8 dias) ATCC 90112 96 h  Melanizada -4,32 0,69 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 24 h Não Melanizada 6,50 0,55 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 96 h Não Melanizada -7,24 0,51 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 24 h Melanizada 19,87 0,05 
(6 dias x 8 dias) ATCC 90112 96 h Melanizada 8,87 0,37 
 


