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RESUMO 

 

A necessidade de superar a resistência dos micro-organismos frente aos fármacos 

disponíveis, a fim de se chegar ao sucesso terapêutico leva a uma constante exploração de novas 

abordagens para este fim. Os sistemas de efluxo multidrogas tem sido um profundo obstáculo para 

uma terapêutica bem-sucedida utilizando-se antimicrobianos existentes hoje no mercado. A 

descoberta de bloqueadores desses sistemas complementa estudos envolvendo terapias não-

convencionais, como a Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (Antimicrobial Photodynamic 

Therapy - aPDT). Este estudo teve como objetivo avaliar a aPDT mediada pelo azul de metileno 

(AM) associada com inibidores de bomba de efluxo em diferentes espécies microbianas. Para isso, 

foram utilizados como inibidor o verapamil, em biofilmes de Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus, e verapamil e farnesol para Candida albicans. A determinação da combinação ideal de 

Inibidor/AM foi feita através do cruzamento de diferentes concentrações dos compostos, de tal 

forma que todas as combinações possíveis fossem avaliadas, nas concentrações previamente 

determinadas através da concentração inibitória mínima. O metabolismo celular para todas as 

condições experimentais foi avaliado por meio do ensaio de redução do XTT. As combinações 

onde foram verificadas a redução de 80% no metabolismo foram plaqueadas e a contagem de 

células (UFC/ml) determinada. Os resultados obtidos permitiram observar que para E. coli, foram 

necessárias uma dose maior de luz (44 J/cm2) e uma menor concentração de verapamil (215 

µg/mL) para que houvesse uma redução de 3,4 log10 (UFC/mL), comparado a S. aureus, que 

necessitou de uma dose de luz menor (22 J/cm2), e uma maior concentração de verapamil (312 

µg/mL), com uma redução de 3,65 log10 (UFC/mL). A concentração de AM foi a mesma para 

estes resultados. Em C. albicans, foi visto que o verapamil apresentou uma menor redução de 

células viáveis do biofilme, comparado ao farnesol. A combinação de verapamil/AM que 

apresentou a maior redução foi 215/400 µg/mL (2,82 log10 (UFC/mL), e para o farnesol 22/200 

µg/mL (3,82 log10 (UFC/mL), com a mesma dose de luz de 44 J/cm2. De forma resumida, a aPDT 

mediada por AM, associada com um inibidor de bomba de efluxo, exibiu uma maior redução no 

biofilme microbiano, comparado ao grupo em que o inibidor não estava presente. 

Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica antimicrobiana, bomba de efluxo, azul de metileno, 

biofilme. 
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ABSTRACT 

Conventional antimicrobials are mostly ineffective due to emerging antimicrobial resistance 

acquired by pathogenic micro-organisms. The need to overcome this resistance to reach 

therapeutic success has led to exploration of new approaches. Multidrug efflux systems have been 

a profound obstacle to achieve success in some specific cases with the available antibiotics today. 

The discovery of efflux pump inhibitors systems can act as an adjuvant to alternative therapies 

such as Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT). This study aimed to evaluate the 

association of aPDT mediated by methylene blue (MB), with efflux pump inhibitors in different 

microbial species. Verapamil was used as an inhibitor in biofilm of Escherichia 

coli and Staphylococcus aureus, and verapamil and farnesol were expected to block the pumps 

for Candida albicans. The determination of the optimal combination of Inhibitor/MB was carried 

out by crossing different concentrations of the compounds.  Cell metabolism for all experimental 

conditions was assessed by XTT reduction assay. The combinations where 80% of metabolism 

reduction was observed, cells were plated and colony count units (cfu/ml) determined. The E. 

coliresults showed requirement of higher light dose (44 J/cm2) and a lower concentration of 

verapamil (215 μg/mL) to achieve reduction of 3.4 log10 (CFU/mL). Compared to S. aureus, a 

lower dose of light (22 J/cm2) was needed, and a higher concentration of verapamil (312 μg/mL), 

was necessary to obtain reduction of 3.65 log10 (CFU/ml).  For C. albicans, verapamil presented 

lower reduction of biofilm viable cells compared to farnesol. Setting the same light dose (44 

J/cm2), the combination verapamil/MB: 215/400 showed reduction of 2,82 log10 (CFU/mL) and 

farnesol/MB: 22/200 determined reduction of 3.82 log10 (CFU/mL). Briefly, aPDT mediated MB, 

associated with an efflux pump inhibitor, exhibited a greater reduction in biofilm, compared to the 

group in which the inhibitor was not present. 

Key-words: antimicrobial photodynamic therapy; efflux pump; methylene blue; biofilms 
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 Atualmente, tem-se disponível diferentes classes de antimicrobianos, com modos de ação 

distintos, para a inativação de uma diversidade de micro-organismos. A resistência a certos tipos 

de antimicrobianos pode ser atribuída à relação entre a redução da entrada da droga 

(principalmente pela diminuição da permeabilidade da membrana externa) e a expulsão da droga 

(via bombas de efluxo - Microbial efflux pumps - MEP), o que se resume em uma menor 

suscetibilidade aos antimicrobianos. Isso, somado a outros mecanismos de resistência, como a 

produção de enzimas e modificação de sítios de ação, podem gerar um fenótipo de 

multirresistência (PELEG, 2008). Aminoglicosídeos, eritromicina, cloranfenicol, trimetropim, 

fluoroquinolonas, alguns β-lactâmicos e tigeciclina são substratos para bombas de efluxo. Estes 

antimicrobianos agindo como substratos podem aumentar a expressão dos genes que codificam 

essas bombas (MAGNET, 2001), tornando ainda mais difícil o seu uso clínico.  

O papel fisiológico das bombas tem sido relacionado com a eliminação de metabólitos 

endógenos, que são nocivos para a célula. Além disso, a secreção de determinantes de virulência e 

as respostas do estresse celular sugerem que as drogas são “substratos acidentais” destes 

transportadores (POOLE, 2008; COSTA, et.al., 2013). 

 Bombas de efluxo são encontradas em todas as espécies bacterianas e fúngicas e os genes 

que codificam esta classe de proteínas podem ser localizados nos cromossomos ou nos plasmídeos 

(SUN, et. al., 2014). As MEP´s são classificadas em cinco famílias, de acordo com a sua 

composição, número de regiões transmembranares abrangente, fontes de energia e substratos 

(Figura 1):  

 

 ATP (adenosine triphosphate)-binding cassette (ABC) superfamily, 

 Major facilitator superfamily (MFS), 

 Resistance-nodulation-division (RND) family, 

 Small multidrug resistance (SMR) Family 

 Multidrug and toxic compound extrusion (MATE) Family 
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Figura 1. Diagrama das cinco familias de sistemas de efluxo microbiano. ABC: ATP-binding 

cassette superfamily; MFS: Major facilitator superfamily; SMR: Small multidrug resistance 

family; RND: Resistance nodulation division family; MATE: Multidrug and toxic compound 

extrusion family (BLAIR, 2014). 

 

 

(BLAIR, 2014) 

 

Recentemente, a Proteobacterial Antimicrobial Compound Efflux (PACE) foi identificada 

em algumas bactérias Gram-negativas. No entanto, cepas de E. coli parecem não apresentar genes 

que codificam proteínas de efluxo PACE, a menos que estas sejam transportadas por elementos 

genéticos móveis (HASSAN, et al., 2015a, b). 

Exceto o sistema de efluxo da superfamília RND, que é encontrado apenas em bactérias 

Gram-negativas, os demais sistemas são amplamente distribuídos em bactérias tanto Gram-

positivas e negativas, bem como em fungos (HANDZLIK, 2013). Os transportadores que 

conferem o fenótipo de resistência multi-drogas (MDR) são encontrados nas familias ABC, MFS e 

RND (ZGURSKAYA, 2015). 

As bombas MDRs  ATP-Binding Cassette Superfamily são transportadores ativos primários 

através da translocação da ligação do substrato e com hidrólise do ATP. Bombas MDRs em todas 

as outras superfamílias são transportadores secundários que utilizam gradientes eletro-químicos de 
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íons (frequentemente prótons, mas às vezes de sódio) para transportar sua diversidade de 

substratos (CANNON, et al., 2009; BLAIR, et. al., 2014). As bombas da Família MATE utilizam 

o sistema antiporte, dirigidas por Na+/H+ (ALVAREZ-ORTEGA, et. al., 2013), e as bombas das 

Famílias MFS, SMR e RND parecem ser dependentes de gradiente de pH (ANES, et. al., 2015). 

Ambos os transportadores (primários e secundários) estão presentes ao mesmo tempo nos 

micro-organismos, no entanto, sua presença parece estar relacionada com a geração de energia: em 

bactérias fermentativas tendem a usar mais os transportadores primários, enquanto bactérias 

aeróbias tendem a utilizar os transportadores secundários (ZGURSKAYA, 2015). 

Pelo menos três passos são comuns aos vários transportadores durante o transporte através 

das membranas citoplasmáticas: (1) ligação a um substrato no lado citoplasmático ou 

periplasmático da membrana, (2) mudanças conformacionais do transportador, levando a uma 

reorientação do sítio de ligação para o outro lado da membrana, e (3) a liberação do substrato. A 

mudança conformacional levando a reorientação dos sítios de ligação do substrato e o relaxamento 

do transportador são passos geralmente dependentes de energia, que é fornecida tanto por hidrólise 

de ATP ou por força de prótons motriz (PMF) (ZGURSKAYA, 2015). O mecanismo básico de 

energização pelos transportadores ATP ou PMF é melhor compreendido nos transportadores ABC 

e MFS, mas requerem mais análises em outros transportadores, tais como aqueles que pertencem à 

superfamília RND (EICHER, et. al., 2014). 

 

 

1.1. ATP-Binding Cassette (ABC) Superfamily  

 

ATP-Binding Cassette (ABC) Superfamily, com atualmente mais de 1000 bombas, 

representa a maior família de proteínas conhecidas (BAUER, 1999), e são encontrados em todas 

as células de todos os organismos, frequentemente na membrana plasmática, mas também nas 

membranas das organelas (CANNON, 2009). Em geral, as enzimas que realizam este tipo de 

transporte são ATPases transmembranares (VAN BAMBEKE; BALZI; TULKENS, 2000). Estas 

bombas de efluxo possuem duas unidades homólogas (NBD-DTM). Cada unidade inicia-se com 

um domínio hidrofílico citoplasmático, o domínio de ligação de nucleotídeo (NBD), seguido por 

um domínio transmembranar (DTM), altamente hidrofóbico (Figura 2). Cada DTM compreende 

seis α-hélices de NBD, que confere uma amplo espectro ao substrato na proteína (PURI, et. al., 

2010; SHARMA & PRASAD, et. al., 2011). Mudanças conformacionais induzidas pela ligação e 
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hidrólise de ATP são transmitidas dos NBD´s aos TMD´s, podendo resultar na translocação da 

droga, efluxo da droga ou reiniciar o ciclo (PRASAD, et al., 2014). 

 

Figura 2. Representação esquemática da topologia do transportador da bomba de efluxo Cdr1 

(Família ABC). Cdr1 possui dois domínios transmembrana (TMD1 e TMD2) e dois NBD´s 

(domínios N- e C-terminal), organizados de forma reversa (NBD-TMS6)2. Os terminais amino e 

carboxil das proteínas estão indicados. Cada TMD consiste em seis TMS´s que são numerados de 

1-6 em TMD1 e TMD2. Seis voltas extracelulares (ECL 1-6) e quatro intracelulares (ICL 1-4) são 

indicadas. 

 

(PRASAD, et al., 2014) 

 

Alguns sistemas de efluxo desta família foram identificados e associados à resistência 

bacteriana a antimicrobianos de uso clínico, entre eles o sistema LmrA de Lactococcus lactis, 

relacionado a diminuição da sensibilidade aos aminoglicosídeos, aos macrolídeos, as quinolonas, 

ao cloranfenicol, as estreptograminas, as tetraciclinas, aos β-lactâmicos, entre outras drogas, sendo 

esse o primeiro sistema de efluxo da família ABC identificado em procarioto (LAGE, 2003). 

Nesta família, ainda estão incluídos os sistemas DrrAB de Streptomyces peuceticus (KAUR, 

1998); o MsrA relacionado a resistência de Staphylococcus epidermidis e S. aureus a eritromicina 

(ROSS, 1990); o Lsa, presente em Enterococcus faecalis que possuem como substratos as 

lincosamidas, as estreptograminas e a quinupristina-dalfopristina (SINGH, 2002); MsrC presente 

em E. faecium, relacionado a resistência aos macrolídeos; VgaA e VgaB encontrados no gênero 

Sthaphylococcus spp. e os sistemas de transporte MacAB/TolC e McbEF em E. coli, envolvidos 
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no efluxo de macrolídeos e fluorquinolonas, respectivamente (BORGES-WALMSLEY, 2003; 

LUBELSKI, 2007). 

As bombas pertencentes à família ABC possuem um papel biológico importante não só no 

efluxo de drogas, mas também na absorção de substratos e nutrientes necessários para a célula ou 

expulsão de metabólitos tóxicos (KÖHLER; PECHÈRE; PLÉSIAT, 1999). Dessa forma, podemos 

separar em três principais categorias funcionais, de acordo com seu substrato: (i) Mediadores na 

absorção de nutrientes em procariotos: a natureza dos substratos que podem ser transportados é 

muito ampla, incluindo mono e oligossacarídeos, íons orgânicos e inorgânicos, aminoácidos, 

peptídeos, metais, vitaminas, entre outros; (ii) Secreção de moléculas: tais como peptídeos, 

lipídeos, fármacos hidrofóbicos e proteínas, incluindo toxinas tais como a hemolisina; (iii) 

Tradução do RNAm e reparo do DNA (DAVIDSON, 2008).  

Infecções fúngicas sistêmicas são muitas vezes difíceis de diagnosticar, contribuindo para a 

sua elevada taxa de mortalidade atribuída. Além disso, existem muito menos classes de agentes 

antifúngicos do que drogas antibacterianas, limitando as opções terapêuticas. Os fungos possuem 

dois tipos de transportadores de bomba de efluxo: ABC e MFS. Em Candida albicans, a 

resistência multidroga é mediada principalmente pelos transportadores Cdr1 e Cdr2 (ABC) e 

Mdr1(MFS) (Figura 3) (MORSCHHA¨USER, 2010).   O mecanismo molecular de resistência a 

drogas azólicas em Candida é devido à super-expressão das bombas de efluxo (HILLER, 2006)  e 

mutações e super-expressão de genes que codificam as proteínas alvo das drogas azólicas 

(PRASAD & KAPOOR, 2005). A superexpressão constitutiva da Cdr1 e Cdr2 ou Mdr1 é 

freqüentemente observada em cepas de C. albicans que são resistentes ao medicamento 

antifúngico fluconazol, na inibição da biossíntese de ergosterol, especialmente após a terapia de 

longo prazo da candidíase orofaríngea em doentes com AIDS (SAMARANAYAKE, et al. 2013; 

FONSECA, et. al., 2014). A análise de mutantes que não possuem estes transportadores 

confirmou que a superexpressão contribui para o fenótipo de resistência multidrogas em tais cepas 

(TSAO, et. al., 2009; WIRSCHING, et. al., 2000). 
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Figura 3. Diagrama mostrando os principais substratos das Bombas de efluxo Cdr1 e Mdr1. 

 

 

(PRASAD, et al., 2014) 

 

1.2. Major facilitator Superfamily (MFS) 

 

A Família MFS representa o segundo maior grupo de transportadores existente, capaz de 

transportar apenas moléculas pequenas através das membranas por meio de um mecanismo 

uniport, simporte (soluto/cátion – H+ ou Na+) ou antiporte (soluto/H+ ou soluto/soluto) (Figura 4), 

usando gradientes quimiosmótica como fonte de energia (PAO, et al.,1998). A organização 

domínio da proteína consiste tipicamente de dois DTMs, cada uma composta por seis segmentos 

que atravessam a membrana, flanqueando um poro hidrofílico central (GOSWITZ & BROOKER, 

1995). 
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Figura 4. Transporte através de gradiente químico. Uniporte: movimento de uma única molécula; 

Simporte: o segundo soluto é transportado na mesma direção do primeiro; Antiporte: o segundo 

soluto é transportado na direção oposta ao transporte do primeiro. 

  

 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgP8oAH/transporte-transmembrana 

 

Os sistemas principais de efluxo implicados na resistência a drogas em bactérias Gram-

positivas são as codificadas cromossomicamente pela Família MFS Nor-family (NorA, NorB e 

NorC) (PIDDOCK, 2006; SUN, et. al., 2014); Familia MATE, MdeA e mepRAB (proteína de 

exportação multidrogas) (KOURTESE, et. al., 2013) e a Familia SMR, SepA (NARUI, et. al., 

2002). Há também evidências de bombas de efluxo codificadas por genes plasmidiais, como 

QacA, QacB e Tet(K) (KOURTESE, et. al., 2013). 

A bomba de efluxo multidrogas NorA é um dos sistemas de efluxo mais estudados em 

Staphylococcus aureus. O gene cromossonal codificado por ele, NORA, foi descrito pela primeira 

vez em isolados resistentes a fluoroquinolona coletados em um hospital japonês em 1986 

(UBUKATA, et. al., 1989; COSTA, et. al., 2013). Sua proteína transporta diversos substratos, tais 

como: fluoroquinolonas hidrofílicas (norfloxacina, ciprofloxacina), brometo de etídeo, acriflavina, 
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rodamina, entre outros substratos. A desativação da proteína NorA leva a um aumento na 

suscetibilidade às fluoroquinilonas de quatro a oito vezes (HSIEH, et. al, 1998). 

 

1.3. Resistance-nodulation-division (RND) family 

A poli-especificidade dos transportadores de efluxo confere um "mecanismo de resistência 

geral" que pode reforçar o efeito, e / ou favorecer a aquisição, de outros mecanismos de resistência 

aos antibióticos, tais como mutações no alvo do antibiótico ou modificação da droga (POOLE, 

et.al., 2005; LOMOVSKAYA & TOTROV, 2005). Bactérias Gram- negativas tornam-se, em 

geral, mais rapidamente resistentes aos antibióticos, devido à arquitetura sofisticada do seu 

envelope celular, incluindo as membranas exterior e interior que delimitam o espaço 

periplasmático. Um composto tóxico pode ser apanhado no periplasma e expulso diretamente para 

o meio externo, reduzindo fortemente o número de moléculas capazes de atigir seu alvo 

citoplasmático (PIDDOCK, 2006).  Juntando a isso, a membrana externa, atua como um passo 

adicional de proteção que limita fortemente a penetração passiva de moléculas hidrofílicas e 

hidrofóbicas (NIKAIDO, 2003; PAGÉS, 2004), e, devido a esta arquitetura, o envelope é 

responsável por níveis adicionais de resistência a algumas classes de antibióticos (por exemplo, β-

lactâmicos, fluoroquinolonas).  

A bomba de efluxo de maior significância clínica neste tipo de bactérias são as bombas 

pertencentes à Família RND, conferindo níveis intrínsecos de resistência, e pensa-se que o efeito 

adicional do efluxo causado por outras bombas Não-RNDs pode ser mínima (BLAIR, 2014). Estas 

bombas existem como um sistema tripartido, abrangendo tanto a membrana externa quanto a 

interna. O mais bem caracterizado sistema RND em Escherichia coli é o sistema AcrAB-TolC 

que, como em outras bombas desta família, é composto por três componentes: uma proteína 

transportadora na membrana interna (AcrB), um canal de proteína na membrana externa (TolC) e 

uma proteína de fusão periplasmática (AcrA) (DU, et. al., 2014) (Figura 5). A ausência de 

qualquer um destes componentes torna todo o complexo não funcional. No entanto, os sistemas de 

efluxo mostram uma interacção cooperativa entre eles e podem agir sequencialmente quando um 

falha (TAL & SCHULDINER, 2009). Transportadres RND podem ser classificados em duas 

diferentes subfamílias, de acordo com os seus substratos, a sub-família  de efluxo de compostos 

hidrofóbicos e anfifílicos RND (HAE-RND) e a sub-família de efluxo de metais pesados RND 

(HME-RND) (NIES, 2003; ANES, et. al., 2015). 
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Figura 5. Representação esquemática dos componentes da Bomba RND. (A) O complexo é 

composto por três proteínas que abrangem a membrana interna (CM), a membrana externa (OM), 

e o espaço periplasmático. A proteína da membrana interna (IMP), por exemplo, AcrB ou MexB é 

responsável pela especificidade de substrato e transporte da droga. Exemplos da proteína da 

membrana externa (OMP) são TolC  e OprM. A proteína de fusão periplasmática (MFP), por 

exemplo, AcrA ou MexA que se conecta a IMP e OMP. 

 

(VENTER, 2015) 

 

Entre as espécies diferentes, sistemas RND são altamente conservados e a genômica 

comparativa mostra que bombas de efluxo em E. coli (AcrB), Pseudomonas aeruginosa (MexB), 

Campylobacter jejuni (CMEB), Acinetobacter baumannii (CmeB) e Neisseria gonorrhoeae 

(MtrD) possuem altos níveis de homologia (PIDDOCK, 2006). 

Tol C em E. coli, e seus homólogos em outras bactérias Gram-Negativas, permitem a 

exportação de várias moléculas tóxicas através da membrana externa. Estas proteínas funcionam 

em conjunto com três sistemas de transporte: RND, ABC e MFS (PAULSEN et. al., 1997; 

KRISHNAMOORTHY, et. al., 2013). A associação entre os transportadores e TolC é mediada por 

proteínas periplasmáticas chamadas de proteínas de fusão de membrana e canais de membrana 

externa (ZGURSKAYA et al., 2015). 

Esse sistema pode ser específico para um substrato, mas muitos reconhecem um amplo 

espectro de substratos e podem estar associados com o fenótipo MDR (PIDDOCK, 2006; 

GODOY 2010, KINANA, 2016). Efluxo pelo sistema RND, MexAB-OprM em Pseudomonas 
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aeruginosa confere níveis  de resistência intrínseca aos β-lactâmicos, tetraciclina, tigeciclina, 

cloranfenicol, trimetropim e norfloxacina. A resistência intrínseca a múltiplos antibióticos devido 

ao sistema de efluxo MDR também foi descrito em E. coli (CHOLLET, et. al., 2004; BLAIR, et. 

al., 2014). 

Em E. coli, existem cinco transportadores de efluxo pertencentes a sub-família HAE-RND, 

AcrAB (TIKHONOVA & ZGURSKAYA, 2004; POS, 2009), AcrAD (ELKINS & NIKAIDO, 

2002), AcrEF (NISHINO & YAMAGUCHI, 2001), MdtAB (BARANOVA & NIKAIDO, 2002), 

e MdtEF (ZHANG, et al., 2011). Em contrapartida, existe apenas um transportador pertencente a 

sub-família HME-RND, a CusCFBA (CHACÓN, et al., 2014; DELMAR, et al., 2014). 

A proteína AcrB é composta por 1049 aminoácidos e está distribuída através do domínio 

transmembrana e um largo domínio periplasmático (HUSAIN & NIKAIDO, 2010). A primeira 

estrutura de cristal simétrica feita para a proteína AcrB foi estudada por Murakami, et al. (2002). 

A co-cristalização da AcrB com vários ligantes (substratos), incluindo 6-rodamina 6G, etídio, 

dequalínio e ciprofloxacina, mostrou que estes substratos se ligam perto do domínio 

transmembranar e em várias posições dentro dos sítios de ligação. A ligação é estabelecida 

principalmente através do empilhamento aromático, interações hidrofóbicas e de van der Waals 

(YU, et al., 2003). Estruturas cristalinas assimétricas de AcrB foram mais tarde estudadas 

utilizando minociclina, doxorrubicina (MURAKAMI, et al., 2006), etídio, dequalínio (SEEGER, 

et al., 2006), e “designed ankyrin repeat proteins” (DARPins), este último sendo um inibidor 

conhecido especificamente para AcrB (SENNHAUSER, et al., 2007). 

Sistema de efluxo AcrAB-TolC é conhecido por ser responsável pela extrusão de uma ampla 

gama de compostos, tais como antimicrobianos lipofílicos, ou seja, a penicilina G, cloxacilina, 

nafcilina, macrolídeos, novobiocin, linezolida, e ácido fusídico (NIKAIDO, 2011); antibióticos 

(tais como fluoroquinolonas, cefalosporinas, tetraciclinas (NIKAIDO & TAKATSUKA, 2009); 

vários corantes (como, violeta de cristal, acridina, acriflavina, etídio, 6-rodamina 6G); detergentes 

como dodecil sulfato de sódio e o Triton X-100; (POS, 2009); solventes orgânicos (hexano, ciclo-

hexano); esteróides hormonas (ácidos biliares, estradiol e progesterona) (ELKINS & MULLIS, 

2006); óleos essenciais (FADLI, et al, 2014.); e outros (Tabela 1). Uma característica comum de 

todos os substratos é que, em certa medida, todos contêm domínios lipofílicos (Nikaido, 1996). No 

entanto, a forma como estes substratos interagem com a bicamada fosfolipídica e as bombas RND 

não é ainda completamente esclarecida (ANES, et. al., 2015). 

 

 



 

Tabela 1. Substratos das bombas Resistance-nodulation-cell division (RND) e seus reguladores (ANES, et. al., 2015) 

 

Bomba de efluxo Substratos 
Regulador(es) 

Referência 
RND 

AcrAB-TolC β-lactâmicos, quinolonas, tetraciclinas, tigeciclina, cloranfenicol, AcrR Perrete, et. al. (2001), Wang, et. al. (2001), Rahmati, et. al. (2002) 

   sódio dodecil-sulfato (SDS), hormônios esteróides, lincosamidas, benzeno, AcrS Rosenberg, et. al. (2003), Hirata, et. al. (2004), Elkins & Mullis (2006),  

  geraniol, enterobactina,  triclosan, clorexidina, compostos de amônio MarRAB Shan, et. al. (2013), Horiyama & Nishino (2014) 

  quaternários, acriflavinas,  brometo de etídio Rob   

    SoxS   

    CpxRA   

AcrAD-TolC Aminoglicosídeos, hormônios esteróides, enterobactina, β-lactâmicos, BaeR Nishino & Yamaguchi (2001), Wei, et. al. (2001), Hirakawa, et. al.  

  sódio dodecil-sulfato (SDS), desoxicolato SdiA (2003), Elkins & Mullis (2006), Poole (2007), Nishino, et. al. (2010),  

    CpxRA Horiyama & Nishino (2014), Kobayashi, et. al. (2014) 

AcrEF-TolC Quinolonas, tigeciclina, solventes H-NS Jellen-ritter & Kern (2001), Kobayashi, et. al. (2001), Wei, et. al. (2001) 

    SdiA Hirata, et. al. (2004), Nishino & Yamaguchi (2004) 

MdtABC-TolC Novobiocina, sais biliares, enterobactina, quinolonas, fosfomicina, BaeSR Nishino & Yamaguchi (2001), Baranova & Nilaido (2002), Nagakubo,  

  benzalconio, SDS, zinco, miricetina CpxRA et. al. (2002), Hirakawa, et. al. (2003), Nishino, et. al. (2010), Kim & 

      Nikaido (2012), Wang & Fierke (2013), Horiyama & Nishino (2014) 

MdtEF-TolC Eritromicina, doxorubicina, benzalcônio, SDS, desoxicolato, cristal violeta H-NS Nishino & Yamaguchi (2001, 2002, 2004), Kobayashi, et. al. (2006) 

  brometo de etídio, nitrosil indol, rodamina 6G, brometo tetrafenilfosfonio, YdeO Nishino, et. al. (2008, 2009, 2011), Zhang, et. al. (2011), Deng, et. al. 

  ácidos graxos livres CRP (2013), Lennen, et. al. (2013) 

    GadX   

    ArcBA   

    GadE   

    EvgAS   

    RpoS   

    DsrA   

CusCFBA Prata, cobre, fosfomicina, etionamida, dinitrobenzeno CusSR Nishino & Yamaguchi (2001), Conroy, et. al. (2010), Kim, et. al. (2011) 

      Gudipaty, et. al. (2012) 



 

Durante o crescimento, a E. coli produz metabólitos secundários que podem ser tóxicos para 

a célula. Existem três formas de eliminar estes metabólitos. Isto pode ser conseguido pela inclusão 

destes metabólitos em uma segunda via metabólica, por degradação enzimática em metabólitos 

não tóxicos ou o efluxo de metabólitos gerado para o ambiente externo. Bombas de efluxo RND 

também contribuem na eliminação de metabólitos secundários. Num estudo usando genes 

suprimidos para a biossíntese de enterobactina (entA e entE), gluconeogênese (glpX), biossíntese 

da cisteína (cysH) e biossíntese de purinas (purA), os resultados não mostraram ou mostraram 

efeiro diminuído sobre o promotor AcrAB em uma cepa mutante AcrB (RUIZ & LEVY, 2014). 

Isto sugere que esta bomba de efluxo é capaz de expulsar compostos que são tóxicos ou que 

tenham uma função de sinalização. Em E. coli, a secreção de quelante de ferro sideróforo 

enterobactina do periplasma está associada com as bombas de efluxo RND AcrAB, AcrAD e 

MdtABC (HORIYAMA & NISHINO, 2014). Usando um triplo mutante acrB, acrD, e mdtABC, 

uma redução significativa na extrusão de enterobactina a partir das células foi observada. A 

secreção de metabólitos é, por conseguinte, importante para o desenvolvimento adequado da 

célula. Com base nestas observações a hipótese de um sensor de dosagem foi desenvolvido. 

Esta hipótese explica o balanço homeostático, em que a concentração intercelular de 

metabólitos atinge um certo limiar, o que ativa genes reguladores transcricionais tais como MarA, 

SoxS e Rob (ROSNER & MARTIN, 2009; AMARAL, et al., 2011). Estes reguladores ativam os 

seus genes-alvo que codificam proteínas que funcionam no mecanismo de efluxo. Quando os 

níveis basais destes metabólitos são restaurados, a expressão dos reguladores de transcrição é 

também restaurada (ANES, et. al., 2015). 

 

 

1.4. Small multidrug resistance (SMR) Family 

A Família SMR é dividida em dois grupos filogenéticos, aparentemente apenas um deles 

esté relacionada a extrusão de drogas e, como a família MFS, utiliza o gradiente próton-iônico 

como fonte de energia para ejetar drogas para o exterior da célula (PUTMAN, 2000). 

Nessa família esta contida uma serie de pequenas proteínas com quatro segmentos 

transmembrana que, acopladas ao potencial de membrana, na forma oligomérica, muitas vezes 

como trímeros, expulsam antimicrobianos e detergentes, entre outros compostos para o exterior da 

célula. Pertencem a essa família os transportadores Smr de S. aureus e EmrE (ou MvrC) de E. 

coli, o melhor sistema de efluxo caracterizado e que representa um modelo para essa família de 

sistema de efluxo. Outro sistema de efluxo da familia SMR denominado EmrEPae que possui 
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identidade com o EmrE de E. coli, foi caracterizado recentemente em P. aeruginosa. Este sistema 

mostrou ter um importante papel na resistência ao brometo de etídio e aos aminoglicosídeos (LI, 

et. al., 2003). 

 

 

1.5. Multidrug and toxic compound extrusion (MATE) Family 

 Estes transportadores compreendem a mais recentemente família identificada de 

transportadores multidrogas (BROWN, et. al., 1999), e são caracterizados pela presença de 12 

segmentos transmembranares e, assim como os transportadores da Família MFS, são 

transportadores ativos secundários, que dependem de gradientes eletro-químicos para exercerem 

suas atividades (REMY & DUQUE, 2014).  

 

1.6. O papel da bomba de efluxo na formação do biofilme 

 A maioria das infecções bacterianas crônicas e persistentes está associada com o 

crescimento do biofilme, uma estratégia que acelerou o aparecimento e rápida disseminação de 

bactérias multirresistentes (SUN, et. al., 2014). Tem sido conhecido há décadas que as bactérias 

associadas em biofilme são muito mais difíceis de serem erradicadas por antimicrobianos 

bactericidas do que células planctônicas (LEWIS, 2001). Parece haver vários mecanismos que 

operam simultaneamente a contribuir para este fenômeno.  

 Os biofilmes podem ser definidos como uma comunidade complexa e estruturada de micro-

organismos, envoltos por uma matriz extracelular de polissacarídeos, aderidos entre si a uma 

superfície ou interface.  A organização dos micro-organismos em biofilme pode torna-los até 1000 

vezes mais resistentes do que quando estão na forma planctônica, frente a tratamentos 

antimicrobianos convencionais, tais como antibióticos ou clorexidina (WELIN-NEILANDS & 

SVENSÄTER, 2007; KARYGIANNI, et al., 2014b), podendo compreender uma única espécie 

microbiana ou espécies microbianas múltiplas. Embora os biofilmes de espécies mistas 

predominem na maioria dos ambientes, os biofilmes de uma única espécie existem em uma 

variedade de infecções e na superfície de implantes médicos. 

 A formação e acumulação de biofilmes é resultado de processos físicos, químicos e 

biológicos. Esse processo pode ser melhor visualizado na Figura 6: (1) Transporte de micro-

organismos livres em meio líquido para uma superfície e sua posterior fixação; (2 e 3) 
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Crescimento e multiplicação de células fixas obtendo nutrientes do meio, juntamente com a 

produção e secreção de extra-polissacarídeos (EPS), havendo, também, fixação de outras células e 

partículas, contribuindo assim para a produção do biofilme; (4a e b) Desprendimento e perdas de 

células através de mecanismos de comunicação celular.  

 

 

Figura 6. Etapas de formação do biofilme.  

 

(XAVIER, et. al., 2003) 

  

Vários estudos têm fornecido evidências que mostram que alguma alteração na atividade de 

efluxo prejudica a formação de biofilme, ligando a função fisiológica da bomba de efluxo à 

formação de biofilme. Kvist et al. (2008) relataram que a inibição de atividades de efluxo por 

inibidores de bomba de efluxo (EPIs) reduziu a formação de biofilme nas espécies de E. coli e 

Klebsiella, ao passo que o tratamento simultâneo com diferentes EPIs aboliu completamente a 

formação de biofilme. A triagem de 22 mutantes nos genes de bomba de efluxo com capacidade 

de formação de biofilme reduzida deu origem a identificação de seis bombas de efluxo que 

contribuem para a formação de biofilme em E. coli K-12 estirpe (MATSUMURA, et. al., 2011). 

Baugh et al. demonstraram que na Salmonella typhimurium enterica serovar, a inativação genética 
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de qualquer bomba de efluxo ou inibição química da atividade de efluxo resulta em capacidade 

comprometida de Salmonella para formar biofilme (BAUGH, et. al., 2012). 

 Outros estudos mostraram que a má formação do biofilme em cepas mutantes na bomba de 

efluxo foi resultado da repressão transcricional dos genes durante a biossíntese do gene ativador 

curli e consequente inibição da sua produção, mas não foi associada com capacidade a alteração 

agregativa ou a exportação de qualquer fator de promoção do biofilme (BAUGH, et. al., 2014).  

A expressão de curli está ligado a biossíntese de celulose, o que leva à produção de uma matriz 

extracelular, resultando em interações célula-célula mais próximas. Este estudo também mostrou 

que os inibidores de bomba de efluxo conhecidos por serem ativos contra espécies de Salmonella 

também impediram de forma efetiva a formação de biofilme em outras espécies, incluindo E. coli, 

P. aeruginosa e S. aureus (BAUGH, et. al., 2014). A má formação de biofilme como resultado da 

inativação da bomba de efluxo também foi relatado em Burkholderia pseudomallei (MIMA & 

SCHWEIZER, 2010). 

 A crescente evidência que revela o papel dos sistemas de bomba de efluxo MDR na 

formação de biofilme tem proporcionado uma estratégia antibiofilme promissora, através da 

inibição da atividade de efluxo. 

 

1.7. Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana e inidores de bomba de efluxo 

 Devido à diversidade de antimicrobianos que são capazes de serem capturados pelas bombas 

de efluxo, levando a uma diminuição do sucesso terapêutico, existe um esforço necessário para o 

desenvolvimento de tarapias alternativas. O uso da Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana 

(Antimicrobial Photodynamic Therapy – aPDT) como uma abordagem para a inativação de micro-

organismos patogênicos está sendo bem promissora (DOVIGO, et. al., 2011; GURSOY, et. al., 

2013; de OLIVEIRA, et. al., 2014; XHEVDET, et. al., 2014).  

 Esta terapia tem sido proposta para o tratamento de infecções localizadas, como tratamentos 

de micoses de unha, em tratamentos de câncer de pele, acne, entre outros, em resposta ao 

crescente aumento da problemática de resistência dos micro-organismos aos fármacos hoje 

disponíveis. A aPDT consiste na utilização de um fotossensibilizador (FS) que, quando ativado 

pela luz, leva a formação de espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singlete, ânion radical 

superóxido e outras EROs, os quais promovem a morte celular (DAI, et. al., 2009; de OLIVEIRA, 

et. al., 2014). Essas espécies eletronicamente excitadas e/ou ERO são altamente reativas às 
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biomoléculas e podem promover a oxidação irreversível dos componentes celulares como a 

oxidação de membranas e inativação de proteínas levando a morte do micro-organismo por dano 

oxidativo (DEMIDOVA & HAMBLIM, 2004), não lesando significativamente células humanas 

sadias (fibroblastos, queratinócitos) (SOUKOS, et. al., 1996). O diagrama de Jablonski na Figura 

7 representa os processos fotofísicos envolvidos na aPDT. 

 

Figura 7. Ilustração esquemática da terapia fotodinâmica, incluindo o Diagrama de Jablonski. O 

FS (PS) em seu estado fundamental, na presença de luz, absorve energia, que se excita indo para 

seu estado triplete. O FS em seu estado triplete pode reagir com moléculas de oxigênio por duas 

vias, Tipos 1 (doação de elétons) e 2 (doação de energia), levando a formação de espécies reativas 

de oxigênio e oxigênio singlete, respectivamente. 

 

(DAI, et. al., 2012) 

 

Ambos os mecanismos ação do Tipo I e II podem ocorrer em paralelo ou exclusivamente, e 

a proporção entre estes processos depende do FS usado e nas concentrações de substrato e 

oxigênio (COSTA, et, al, 2013). A competição entre o substrato orgânico e o oxigênio molecular 

para o estado triplete excitado do FS é que determina em qual via a reação vai ocorrer, e o 

mecanismo predominante pode ser alterado durante o processo fotodinâmico conforme o oxigênio 

torna-se escasso (MIN, 2002). 

A reação do Tipo 1 envolve a transferência de elétron, entre o FS e O2 no estato triplete, 

resultando na formação espécies de oxigênio tóxicas, como O2
•−, que ainda pode transferir elétrons 

e formar outras EROs, como o H2O2 e HO•, que são formados através da reação de Fenton, na 
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presença de íons de metais divalentes como o Fe2+ (GLAESER, et. al., 2011). Outro possível 

mecanismo que tem sido proposto é no caso do FS ser um bom doador de elétron. Aqui, o H2O2 

(formado do O2
•−) pode sofrer uma redução de elétron e formar HO• + OH- 

Na reação do Tipo 2, o oxigênio singleto pode interagir com outras moléculas de duas 

maneiras: através de reações químicas ou transferindo sua energia de excitação para estas 

moléculas e retornando ao estado fundamental. O último processo é conhecido como supressão 

física do 1O2 e pode ser realizado por carotenóides, bilirrubina, tocoferóis, fenóis e azida 

(RONSEIN, et. al., 2006). 

As duas espécies de EROs mais prejudiciais (HO• e 1O2) são capazes de reagir com muitas 

biomoléculas nas células microbianas. O mecanismo exato envolvido nessa reação depende de 

algumas considerações: (1) a localização onde o FS está em seu estado excitado, porque, como a 

maior parte dos ROS são altamente reativos, eles não podem viajar para longe de seu local de 

produção antes de desaparecer; (2) a relativa abundância da biomolécula alvo é importante.  

Daves, 2003, calculou as seguintes reações percentuais de 1O2 nos leucócitos: proteínas 

68,5%, ascorbato 16,5%, RNA 6,9%, DNA 5,5%, beta caroteno 0,9%, NADH/NADPH 0,6%, 

tocoferóis 0,5%, glutationa reduzida 0,4%, lipídeos 0,2%, colesterol 0,1%. Dessa forma, pode ser 

visto que a distribuição do 1O2 pode ser diferente nas células bacterianas daquela encontrada em 

leucócitos; (3) tem a questão de saber se mecanismo de tipo 1 ou tipo 2 produz a EROs em 

questão. Na Tabela 1, pode ser visto as diferenças dos produtos que são formados dependendo de 

qual EROs está envolvida. 

 

Tabela 2. Diferenças dos produtos de reações entre as reações do Tipo 1 (HO•) e Tipo 2 (1O2) 

(VATANSEVER, et. al., 2013) 

Alvo Reação Tipo 1 Reação Tipo 2 

Aminnoácidos 

Tyr (acoplamento fenol) His (adição de oxigênio), 

  Trp (adição de oxigênio), 

  Cys (dissulfeto), Met (sulfóxido) 

Proteínas 
Cross-linking, 
carboxilação Cross-linking, proteólise 

Lipídeos 
Reação na cadeia de  Hidroperóxidos de lipídios 

radicais   

Ácidos nucléicos 5-carboxamido-5- 8-oxo-7,8-dihidrosiguanosina 

(2´- deoxiguanosina) 
formamido-2 imino    

hidantoína   

Colesterol 5 & 6- hidroperóxidos 7-hidroperóxidos 
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O laranja de acridina foi o primeiro fotossensibilizador utilizado na aPDT (VON 

TAPPENIER, 1900), mas desde então, uma surpreendente gama de compostos foi testada 

(SHARMA et al.,2011a, b). Muitos dos FSs que foram empregues para o tratamento de infecções 

baseiam-se no núcleo tetrapirrole, com ênfase sobre a utilização de porfirinas, clorinas, 

bacterioclorinas e ftalocianinas. Em termos gerais, o FS que possui um núcleo tetrapirrólico 

tendem a sofrer em grande parte a reação do Tipo 2 (MAISCH, et al., 2007; REGENSBURGER, 

et al., 2010). A (única exceção a esta regra parece ser bacterioclorinas (VAKRAT-HAGLILI, et 

al, 2005; SILVA, et al, 2010; DABROWSKI, et al., 2012), que mostraram gerar HO• e outras 

ROS/ERN a partir de O2
•− (ASHUR et al., 2009). É sabido que FS com estruturas moleculares 

diferentes (núcleo não-tetrapirrólico) são mais propensos a sofrer reações do Tipo I, bem como do 

tipo 2, e exemplos destes incluem os FSs fenotiazínicos, como o azul de toluidina O (TBO) 

(MARTIN & LOGSDON, 1987a, b) e o azul de metileno (AM) (SABBAHI, et al., 2008), 

periloquinonas, como a hipericina (LOPEZ-CHICON, et al., 2012) e as xantinas halogenadas, tais 

como rosa bengal (LAMBERT & KOCHEVAR, 1997), etc. 

Micro-organismos em suspensão planctônica são mais susceptíveis à aPDT do que quando 

estão organizados em biofilme. Fontana, et. al., 2009 analisaram os efeitos da aPDT mediada pelo 

AM em micro-organismos da placa dental de humanos em suspensão plactônica e em biofilme. Os 

autores verificaram que em suspensão, a redução de células viáveis vista foi de 63% enquanto que 

em biofilme a redução foi de 31%. Ronqui, et. al., 2016 também encontraram a mesma diferença 

na resposta ao tratamento com aPDT encontrado anteriormente por Fontana, et. al., em suspensões 

planctônicas e biofilmes de E. coli e S. aureus. 

Com células fúngicas, o mesmo efeito foi observado por Dovigo, et. al., os autores 

avaliaram o efeito da aPDT em suspensões e biofimes de C. albicans mediada pelo FS curcumina. 

Os autores observaram a completa inativação da espécie quando esta estava em suspensão 

planctônica. Utilizando o mesmo protocolo para o biofilme, este apresentou uma redução da 

atividade metabólica de 70%. 

O aumento contínuo no desenvolvimento de resistência a múltiplas drogas por muitos 

agentes patogênicos teve como resultado uma maior dificuldade na luta contra muitas doenças 

infecciosas. A maioria desses agentes patogênicos são resistentes a múltiplas drogas, pois 

expressam e/ou produzem grandes quantidades de proteínas de efluxo que são responsáveis pela 

retirada dos antibióticos de dentro das células.  

Inibidores de bomba de efluxo (EPI) são substâncias que inibem o efluxo de compostos 

através das bombas e são consideradas como importantes alvos para o desenvolvimento de 
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estratégias em combinação com outras abordagens terapêuticas (SOTO, 2013). A associação de 

uma EPI em conjunto com um antibiótico pode levar a uma redução na capacidade invasiva de 

Pseudomonas aeruginosa além de seu papel na redução da concentração inibitória mínima do 

antibiótico (HIRAKATA, et. al., 2009). Por exemplo, a sensibilidade a ciprofloxacina por 

Pseudomonas aeruginosa é largamente aumentada com a utilização de um inibidor, provando que 

as bombas de efluxo desempenham um papel na resistência desse organismo ao antibiótico 

(TOHIDPOUR, et. al., 2009). Assim, a inibição das bombas de efluxo é promissora, a fim de 

aumentar a concentração intracelular da droga, restaurar a atividade de drogas contra cepas 

resistentes, e minimizar ainda mais o desenvolvimento de cepas resistentes (ASKOURA, 2011).  

 Os EPIs são compostos químicos geralmente simples, robustos, baratos e bem tolerados por 

humanos (MARQUEZ, 2005). A inibição da atividade de efluxo pode ser realizada em diferentes 

maneiras (PAGÈS & AMARAL, 2009) (Figura 8): 

 

 Alterando os níveis de expressão gênica da bomba efluxo; 

 Inibindo a montagem funcional do multi-componente da bomba, 

 Bloqueando o canal de membrana externa (TolC, OprM); 

 Pelo colapso da energia necessária para o efluxo, de forma direta/específica, através de 

um antiporter, ou de forma indireta/geral, através de um colapso dos mecanismos de 

energia; 

 Criando uma inibição de forma competitiva ou não competitiva com uma molécula não-

antibiótica nos locais de afinidade da bomba de efluxo; 

 Alterando a estrutura química dos antibióticos já utilizados, a fim de reduzir a sua 

afinidade com as proteínas transportadoras, impedindo o seu efluxo. 
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Figura 8: Ilustração esquemática mostrando os mecanismos gerais dos inibidores de bomba de 

efluxo e os alvos que podem ser afetados usando a bomba de efluxo MexABOprM como exemplo. 

 

(ASKOURA, et. al., 2011) 

 

 

Um EPI bastante conhecido e utlizado são os do grupo de moléculas peptidomiméticas como 

o phenylalanine arginyl b-naphthylamide (PAβN) e um de seus derivados, o MC-207110 (Figura 

9). Seu mecanismo de ação é através da inibição competitiva pelo sítio de ligação na proteína de 

efluxo (MAHAMOUD, et. al., 2007), em que as bombas de efluxo o reconhecem como substrato, 

ligam-se a ele, assim os antimicrobianos (por exemplo, quinolonas, a ciprofloxacina e 

levofloxacina) permanecem no interior celular, aumentando sua concentração, enquanto que os 

inibidores são colocados para fora da célula. Foi visto também que o PAβN restaurou a atividade 

de outros antibióticos, tais como cloranfenicol e macrolídeos, sendo considerado como um 

inibidor de amplo espectro (LOMOVSKAYA, et. al., 2001; LOMOVSKAYA, et. al., 2006). 

Outros derivados a partir PAβN, tais como MC-04124 (Figura. 9), mais estável nos fluidos 

biológicos, mostrou níveis menores de toxicidade e mais atividade contra Pseudomonas 

aeruginosa em cepas super-expressas em bombas de efluxo (WATKINS, et. al., 2003). 
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Figura 9. Inibidores de bomba de efluxo (a) phenylalanine arginyl b-naphthylamide, PAβN 

(MC-207,110) e seu derivado (MC-04,124) (ASKOURA, et. al., 2011). 

 

 

O Verapamil é uma molécula anfipática, contendo ambos domínios hidrofílicos quanto 

hidrofóbicos. Em adição, contém uma amina terciária que é protonada em pH fisiológico. Estas 

moléculas podem penetrar na bicamada de fosfolipídeo da membrana, com a sua porção 

hidrofóbica intercalando entre as cadeias de ácidos graxos, enquanto que os grupos catiônicos 

podem interagir com o grupos com carga negativa de determinados fosfolípidos acídicos 

(AFELTRA, et. al., 2004). Estas drogas parecem reorganizar fisicamente a bicamada lipídica, de 

tal forma que a sua acumulação leva a um aumento na fluidez da membrana, bem como afetar a 

proporção de bicamada para não-bicamada (SEDDON, 1990; MARUYAMA, et al., 1997; 

REGEV, et. al., 1999). Estas mudanças afetam fortemente as propriedades da membrana, 

aumentando a sua permeabilidade (SIKKEMA, et. al., 1995; WEBBER & BONT, 1996). De 

forma importantemente, o funcionamento das proteínas de efluxo, incluindo diferentes sensores 

para a atividade de enzimas, pode ser influenciada por alterações na membrana induzidas por tais 

drogas (ANDERSEN, et. al., 2006). 

De forma rotineira, o verapamil é um fármaco do grupo dos antiarrítmicos atuando 

como bloqueador dos canais de cálcio, sendo utilizado no tratamento de alguns transtornos 

cardiovasculares.  

Os inibidores de canais de cálcio têm sido amplamente utilizados, tanto clinicamente e na 

pesquisa, em sistemas eucariotos, a fim de elucidar o papel dos canais de Ca2 + e seu modo de 

ação. O verapamil (um fenil-alquilamina) é um inibidor e acredita-se que ele bloqueia a saída de 

íons de Ca2 + através do efluxo por se ligar a um local específico sobre a face interna na 

extremidade citoplasmática do canal. O verapamil carregado positivamente (a pH fisiológico) 

pode interagir com o sítio de ligação Ca2 + (carga negativa) e deste modo bloquear o fluxo de íons 

de Ca2 + (ANDERSEN, et. al., 2006). Contudo, verapamil tem também outros efeitos, além da 

inibição de canais de Ca2 +. Por exemplo, a 50 µM, o verapamil inibe competitivamente a função 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiarr%C3%ADtmicos_da_classe_IV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloqueador_dos_canais_de_c%C3%A1lcio
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da glicoproteína-P em células de mamíferos (ENDICOTT, 1989). A glicoproteína-P (ABCB1), 

uma proteína de membrana super-expressa em células multirresistentes (MDR), é uma bomba de 

efluxo pertencente a Família ABC, responsável pelo efluxo de  fármacos citotóxicos 

estruturalmente não relacionados, e deste modo, dá origem a resistência a muitas drogas 

quimioterapêuticas em células cancerosas (LEVEQUE, 1995). Neste contexto, o verapamil tem 

sido utilizado como um agente de quimio-sensibilização para melhorar a eficácia clínica de 

antiterapia do câncer (LING, 1997). Da mesma forma, o verapamil pode diminuir a resistência às 

drogas em parasitas helmintos com superexpressão nesta bomba de efluxo (KERBOEUF, et. al., 

2003). O verapamil também demosntrou in vitro um efeito sinérgico com itraconazol contra 

isolados clínicos de Aspergillus fumigatus (AFELTRA, et. al., 2004), tendo como mecanismo de 

ação como inibidor o mesmo verificado com o EPI PAβN, sendo capaz de inibir tanto bombas 

microbianas, quanto bombas de mamíferos (UGHACHUKWU & UNEKWE, 2012). 

Zhang, et. al., 2002 demostrou que a reserpina, um EPI, reverte a resistência de 

Mycobacterium tuberculosis a isoniazida e a pirazinamida. Cui, et. al., 2010 observou a 

diminuição da concentração inibitória mínima de fármacos anti-TB em cepas resistentes de M. 

tuberculosis, após a adição do verapamil e da reserpina. A reserpina também foi capaz de 

aumentar a atividade de fluoroquinolonas em cepas multi-drogs resistentes de S. aureus e 

Streptococcus pneumoniae, e aumentando a sua susceptibilidade a tetraciclina em S. aureus 

meticilina-resistente (POELANDS, et. al., 2002; LI, et. al., 2004). Em outro estudo, o verapamil 

restaurou a abilidade de acumulação e sensibilidade da cloroquina em Plasmodium falciparum 

(MARTIN, et. al., 2004). Bray, et. al., demosntrou anteriormente que o verapamil reverte a 

resistência a cloroquina em P. falciparum de forma dose-dependente, sugerindo a competição 

entre a cloroquina e o verapamil pelo siítio de ligação na bomba de efluxo. 

Outros EPIs também demonstraram ação contra diferentes micro-organismos (Tabela 3). A 

chlorpromazina aumentou a atividade de aminoglicosídeos e de macrolídeos, e também, 

apresentou efeito sinérgico em combinação com penicilina G contra E. coli por inibição de bomba 

de efluxo (CHAN, et. al., 2007; LEHTINEN, et. al., 2007). Lee, et. al., 2001 observou que 

milbemicinas foram potentes inibidores de bombas CDR1 em C. albicans, e estas drogas 

potenciaizaram a atividade antifúngica do fluconazol contra uma variedade de isolados clínicos 

desta espécie. De forma similar, as quinazolinonas foram identificadas como inibidores de bombas 

de efluxo em fungos (WATKINS, et. al., 2003). 
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Tabela 3. Substratos de bombas de efluxo e inibidores para alguns micro-organismo e 

células de câncer (UGHACHUKWU & UNEKWE, 2012). 

Bactéria ou célula Substrato Inibidor de efluxo 

S. pneumoniae, S. aureus Fluoroquinolonas Reserpina 

E. coli Tetraciclina Clorpromazina 

E. coli, M smegmatis Tetraciclina Verapamil 

E. coli, S. aureus Norfloxacina, tetraciclina Paroxetine 

S. aureus Fluoroquinolonas Omeprazol 

S. aureus Norfloxacina, tetraciclina Flavonóides 

M. tuberculosis Fluoroquinolonas Verapamil, reserpina 

M. tuberculosis Rifampicina Farnesol 

P. falciparum Cloroquina Verapamil 

C. albicans Fluconazol Malbemicinas 

Humano Ritonavir Quinazolinonas 

Vírus da imunodeficiência Saquinavir Ketoconazol 

Células de câncer Docetaxel R-verapamil 

 

 

O farnesol é uma molécula (Figura 10) encontrada em extratos de plantas e é também 

produzido pela C. albicans como uma molécula de quorum sensing (HORNBY, et al., 2001, 

DERENGOWSKI, et al., 2009). Este composto auto-regulatório altera a morfologia em C. 

albicans e também tem um impacto dramático sobre o crescimento de fungos e sua sobrevivência 

(SHIRTLIFF, et al., 2009; WEBER, et al., 2010). Vários estudos têm mostrado que esta molécula 

também tem efeitos inibitórios contra outras espécies, incluindo espécies de Candida não-albicans 

(WEBER, et al., 2010), Paracoccidioides brasiliensis (DERENGOWSKI, et al., 2009), Fusarium 

graminearum (SEMIGHINI, et al., 2008) e bactérias (PAMMI, et al, 2011; BRILHANTE, et al, 

2012). 

 

Figura 10. Estrutura química do farnesol (JIN, et. al., 2010) 

 

 

O mecanismo através do qual o farnesol atua em células fúngicas ainda é pouco conhecido 

(DERENGOWSKI, et al., 2009; LANGFORD, et al., 2010), mas acredita-se que os danos se dão 
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na membrana celular fúngica e em partes na síntese ergosterol, considerando que o farnesol e o 

ergosterol dividem os mesmos precursores na biossíntese de esterol (HORNBY & 

NICKEERSON, 2004; NAVARATHNA, et al., 2005; JABRA-RIZK, et al., 2006). Além disso, 

como um modulador da bomba de efluxo, farnesol pode afetar a permeabilidade da membrana 

através da ruptura das membranas citoplasmáticas (JIN, et al, 2010; SHARMA & PRASAD, 

2011). 

Em estudo feito por Jin, et. al., 2010, os autores verificaram que o farnesol aumentou 

significativamente a acumulação de brometo de etídio em M. smegmatis e mostrou sigificante 

sinergismo quando combinado com a rifampicina. Cordeiro, et. al., 2012, avaliou o potencial 

antifúngico do farnesol contra Cryptococcus neoformans e C. gatti. Os autores verificaram que o 

farnesol foi capaz de inibir o crescimento destas espécies e que os valores da concentração 

inibitória mínima foi menor do que aquele observado em outros patógenos fúngicos, como 

 Paracoccidioides brasiliensis, para o qual a inibição foi conseguida a 25 mM (DERENGOWSKI 

et al., 2009), e C. parapsilosis, que foi inibido por 50 mM de farnesol (ROSSIGNOL, et al., 

2007). 

Sharma & Prasad, 2011 forneceram as primeiras evidências de que o farnesol atua como um 

modulador das proteínas de efluxo em C. albicans. Dessa forma, o farnesol reverte a saída de 

compostos específicos mediadas pelos transportadores de bombas ABC, como CaCdr1, CaCdr2p e 

ScPdr5p, uma vez que o efluxo mediado por um transportador CaMdr1p MFS não poderia ser 

inibida pelo farnesol, segundo os autores. Os autores verificaram que esta molécula não é um 

susbtrato dos transportadores da Família ABC. Isto não é surpreendente, uma vez que foi 

observado que diversos moduladores poderiam inibir o transporte da droga mesmo não sendo 

substrato para esta bomba em específico (SHARMA, 2009; SHUKLA, et. al., 2004).  

Corantes fenotiazínicos como o azul de metileno e azul de toluidina possuem efeito 

antimicrobiano quando associados à luz, com comprimento de onda adequado (MAJEWSKI, et. 

al., 2014). Esses corantes são mencionados na literatura por sua baixa toxidade e eficiência em 

eliminar micro-organismos quando irradiados com luz, com comprimento de onda adequado à 

faixa de absorção do fotossensibilizador (DENIS, et al., 2011). 

Wilson et al. (1993) aplicaram aPDT utilizando o azul de metileno em patógenos 

encontrados na cavidade bucal e observaram que micro-organismos causadores de cárie podem ser 

erradicados utilizando-se este fotossensibilizador. Outro estudo avaliando a efetividade do AM 

como fotossensibilizador para aplicação na aPDT apresentou alta porcentagem de inibição (100%) 

em suspensão planctônica de S. aureus (MONTEIRO, et. al., 2016). A aPDT mediada pelo AM 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracoccidioides_brasiliensis
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também se mostrou eficaz em biofilmes de S. aureus formados em osso compacto e esponjoso 

(ROSA, et. al., 2015). 

 O uso de fenotiazínicos em combinação com antibióticos tem sido estudada como potencial 

para reversão de resistência em bactérias. Clorpromazina e tioridazina, conhecido antipsicóticos 

(AMARAL & MOLNAR, 2012), têm se mostrados ativos contra E. coli (VIVEIROS, et al., 

2005). Estes compostos também mostraram serem capazes de reduzir a resistência à 

aminoglicosídeos (COUTINHO, et al., 2010). Outros compostos recentes que devem ser 

considerados incluem as pimozidas (BOHNERT, et al., 2013) ou os projetados especificamente 

MBX2319 (OPPERMAN, et al, 2014;. VARGIU, et al., 2014) que também mostraram ter um 

efeito na redução resistência a algumas classes de antibióticos, um efeito semelhante ao visto pelos 

inibidores de bomba já estudados anteriormente, como o PAβN. 

 Tem sido sugerido que moléculas anfipáticas, como os sais fenotiazínicos, 

representam substratos naturais das bombas de efluxo microbianas (MEPs) (LEWIS, 1999; 

TEGOS, et al., 2008; KISHEN et al., 2010), e estas moléculas tem sido utilizadas em estudos de 

efluxos mediada por MEP, tanto em bactérias gram-positivas quanto em negativas (KISHEN et 

al., 2010). 

A participação das bombas de efluxo na aPDT tem sido observada com os sistemas ABC em 

mamíferos. A primeira evidência veio inicialmente a partir de investigações utilizando porfirinas e 

o sistema de efluxo ABCG2 (ou Breast Cancer Resistance Protein - BCRP). O transporte da 

fitoporfirina (filoeritrina) foi bloqueado pelo inibidor específico de ABCG2 (DAMIER-PIOLLE, 

et. al., 2008; LIN, et. al., 2009). Num estudo mais detalhado, uma série FSs conjugados com 

grupos diferentes ligados a diferentes posições no macrociclo tetrapirrólico foram avaliados. Os 

FSs avaliados foram encontrados como substratos para ABCG2, o que afetou a resposta fototóxica 

nas células cancerígenas (MATSUO, et. al. 2008). O mesmo foi encontrado quando a hipericina 

foi utilizada como FS em células  de adenocarcinoma HT-29 (TIKHONOVA, et. al., 2007). 

O conceito de ação sinérgica de agentes antimicrobianos com inibidores de bomba de efluxo 

(EPIs) também tem sido explorado na aPDT para potencializar a ação de fototóxica dos 

fotossensiblizadores.  

 Assim, os pesquisadores têm sido motivados para o desenvolvimento de novas drogas ou 

novas terapias antimicrobianas nos últimos anos, especialmente em função da ocorrência de 

resistências microbianas a tais medicamentos. Sendo assim, a inibição da bomba de efluxo 

associada à Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana pode ser uma alternativa promissora para esse 

fim.  
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2. Objetivo 
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Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da terapia fotodinâmica antimicrobiana em 

biofilmes de cepas ATCC de Candida albicans, Staphylococcus aureus e Escherichia coli sob 

condições de inibição e não inibição da bomba de efluxo.  

Para tanto, são propostos dois estudos: 

 

Estudo I: Avaliar a eficiência da aPDT em biofilmes de E. coli e S. aureus em inibição e 

não inibição de bomba de efluxo utilizando-se o verapamil como inibidor; 

 

 

Estudo II: Avaliar a eficiência da aPDT em biofilmes de C. albicans em inibição e não 

inibição de bomba de efluxo utilizando-se o verapamil e farnesol como inibidor. 
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3. Materiais e Métodos 
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3.1. Preparo das soluções 

 O fotossensibilizador utilizado neste estudo foi o azul de metileno (AM) (Sigma, St Louis, 

MO) e foi preparada em ambiente protegido de luz, diluindo o pó em solução salina estéril. O 

verapamil (Sigma-Aldrich) foi diluído em DMSO (concentração final no ensaio de 0,5%) e o 

farnesol (Sigma-Aldrich) é fornecido em solução pelo fabricante, na concentração de 0,886 g/mL. 

A fonte de luz utilizadas neste estudo foi do tipo LEDs (light-emitting diode) vermelhos, no 

comprimento de onda de 660nm, que corresponde ao espectro de absorção do fotossensibilizador 

utilizado. O aparelho consiste em 48 LEDs, sendo a potência elétrica individual de cada LED de 3 

W (Biopdi). 

 

3.2. Reativação dos micro-organismos e obtenção das suspensões celulares 

 As cepas padrão ATCC de S. aureus (25923), E. coli (25922) e C. albicans (90028) foram 

individualmente semeadas em um tubo de ensaio contendo 5 mL do meio de cultura TSB (Tryptic 

Soy Broth) e incubadas a 37ºC por 16 horas. Após a incubação, o tubo de ensaio foi agitado 

vigorosamente por 30 segundos, para se verificar o crescimento microbiológico por meio da 

turvação do meio de cultura. Em seguida, o tubo foi centrifugado a 2000 rpm, durante 5 minutos, o 

sobrenadante foi descartado e as células (sedimentado) ressuspensas em 5 ml de solução salina 

estéril. O tubo foi agitado novamente por 30 segundos e os mesmos passos de centrifugação foram 

repetidos. Em seguida, as células foram ressuspendidas em 1 mL de solução salina estéril para o 

ajuste da concentração celular em espectrofotômetro (630nm) até que a suspensão celular 

estivesse em uma concentração de 106 células/mL (ANDRADE, et., al, 2010). A confirmação da 

concentração celular foi feita através de diluição, plaqueamento em placas de petri e cotagem de 

células viáveis a partir da suspensão padronizada. 

 Estes micro-organismos foram escolhidos para o presente estudo por compreenderem uma 

espécie bacteriana Gram-negativa (E coli), uma espécie bacteriana Gram-positiva (S. aureus) e 

uma espécie fúngica (C. albicans). 

3.3. Determinação da concentração dos inibidores de bomba de efluxo 

A concentração de todos os isolados foi testada frente às drogas sintéticas, utilizadas para a 

validação do ensaio (controle positivo), e aos inibidores de bomba. Para a cepa fúngica foi 

utilizado o fluconazol, e para as cepas bacterianas, foi utilizado a ciprofloxacina. Em relação aos 
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inibidores, testamos o verapamil para as cepas bacterianas e verapamil e farnesol para a cepa 

fúngica. 

 Os isolados foram incubados com os compostos de forma isolada, sendo que para cada 

linha, um tipo de composto foi avaliado, em diferentes concentrações, por 24 horas. 

Posteriormente, a placa foi lida em espectrofotômetro no comprimento de onda de 630 nm e desta 

forma, foi verificada qual a concentração em que houve 50% do crescimento microbiano. 

 

3.4. Formação do biofilme 

Para a realização dos ensaios em biofilme, as células foram colocadas para crescer em 5 mL 

de meio TSB e incubadas sob agitação a 37°C/16hrs. Posteriormente, foram feitas lavagens com 

PBS e alíquotas de 100 μL da suspensão celular padronizada (106 células/mL) foram transferidas 

para uma placa com 96 poços e incubadas em agitador orbital durante 1h30min, a 37ºC e 75rpm. 

Esse período de incubação permitiu a adesão das células no fundo dos poços (fase de adesão). Em 

seguida, foram realizadas duas lavagens dos poços com PBS (150 µL) para remoção das células 

que não aderiram ao fundo da placa. Finalmente, foram adicionados 150 µL de TSB em cada poço 

e a placa foi incubada à 37ºC durante 48h. Após este período, o meio de cultura foi removido e os 

poços foram lavados duas vezes com PBS para remoção das células não aderidas. 

 

3.5. Determinação das combinações de Inibidor/AM na aPDT em biofilme  

Após a formação do biofilme, o meio de cultura sobrenadante foi descartado e as seguintes 

etapas foram realizadas: nas colunas A-F (1 a 6) foram adicionadas em cada poço 50 µL do 

inibidor a ser avaliado, sendo que cada coluna continha uma concentração diferente. Já nas linhas 

1-6, de A a F, foram testadas seis diferentes concentrações de FS que variaram de 400 a 12,5 

µg/mL. Na coluna 7 foi colocado 100 µL de FS e 50 µL de solução salina estéril, sendo esta a 

coluna da terapia na ausência de inibidor. Na coluna 8, foi adicionado 100 µL de solução salina 

estéril e 50 µL de inibidor, sendo, portanto, o controle do inibidor. E na coluna 9, foi colocado 150 

µL de solução salina estéril, sendo este o controle negativo (controle do micro-organismo) (Figura 

11). 
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Figura 11. Esquema de distribuição dos grupos avaliados na placa de 96 poços. 

 

 

No grupo aPDT + inibidor, para que não houvesse o favorecimento de nenhum dos 

compostos ao sítio de ligação da bomba de efluxo, estes foram colocados nos poços ao mesmo 

tempo. 

A placa foi então incubada por 15 minutos para que houvesse a fotossensibilização das 

células pelo AM e também a inibição da bomba de efluxo pelo inibidor. Passado esse tempo, a 

placa foi iluminada a uma dose de luz de 11, 22 e 44 J/cm2. Essa dose foi escolhida a partir de 

resultados de estudos realizados anteriormente em nosso laboratório (RONQUI, et. al., 2016). 

Os grupos que foram avaliados por este ensaio podem ser visualizados abaixo: 

 

Tabela 4. Grupos experimentais avaliados na pesquisa. 

Grupos avaliados Micro-organismo

aPDT AM + Verapamil E. coli

aPDT AM S. aureus

Luz + Verapamil C. albicans

Luz + Micro-organismo 

aPDT AM + Farnesol

Luz + Farnesol
C. albicans

 

 

Após a aplicação da terapia, foi adicionada em cada poço 200 µL da solução de XTT. 

Quando o metabolismo microbiano está ativo, o XTT (sal amarelo) é reduzido a uma formazana, 

capaz de ser monitorada espectrofotometricamente.  
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Uma solução estoque de XTT foi preparada utilizando-se água ultra pura, a uma 

concentração de 1mg/ml e mantida a -70 ºC até o momento do experimento. A solução de 

menadiona foi preparada em acetona a 0,4mM, imediatamente antes de cada experimento. O 

preparo da solução de XTT/Menadiona seguiu as seguintes proporções: 158 μL de PBS glicosado, 

40μL de XTT (1mg/ml) e 2 μL de Menadiona a 0,4 mM (QUISHIDA, et. al., 2015). 

A placa foi incubada no escuro a 37°C por 3h, e, em seguida uma alíquota de 100μL do 

sobrenadante de cada poço foi transferida para um poço de uma placa de leitura, e a absorbância 

foi medida utilizando-se o espectrofotômetro em 492 nm. Os poços onde apresentaram a redução 

de 80% do metabolismo celular teve seu biofilme plaqueado e a contagem de células viáveis 

determinada. 

A remoção do biofilme do fundo da placa se deu através de remoção mecânica. Com um 

swab estéril, o biofilme foi removido e colocado em um tubo eppendorf contendo 1mL de solução 

salina estéril. O tubo foi agitado em vortex por 1 minuto e diluições seriadas de 10-1 a 10-3 foram 

obtidas de cada poço e em seguida semeadas em placas de Petri contendo o meio de cultura TSA 

(Trypic Soy Agar). Adicionalmente, alíquotas de 25μL foram removidas e transferidas 

diretamente para um quadrante da placa de Petri, sem a realização de diluição. Os procedimentos 

de semeadura foram realizados em duplicatas, em três experimentos independentes. Após 48 horas 

de incubação a 37oC, as placas de Petri referentes às amostras das condições experimentais 

avaliadas foram submetidas à contagem de colônias e os números de unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL) foram calculados. 

Para esse cálculo, utilizou-se a fórmula a seguir: 

 

 

UFC/mL = número de colônia X 10n 

                            q 

Nessa fórmula, n equivale ao valor absoluto da diluição (0, 1, 2 ou 3), e q equivale à 

quantidade, em mL, pipetada para cada diluição quando nas semeaduras das placas.  

 

3.6. Análise estatística 

 

Os pressupostos normalidade de homogeneidade foram cumpridos, e para tanto, foi 

utilizado o teste de ANOVA, seguido do teste post-hoc de Tukey, com o nível de significância de 

5% (p˂0,05). 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados e Discussões 
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4.1. Estudo I 

4.1.1. Determinação da concentração de VP 

Como S. aureus apresentou toxicidade frente ao VP na concentração de 625 µg/mL, para 

este micro-organismo foram utilizadas concentrações de inibidor que variaram entre 312 a 9 

µg/mL. Para E. coli, essa toxicidade não foi vista mesmo na maior concentração de VP utilizada 

no ensaio, que foi de 5000 µg/mL e, portanto, para essa cepa foi utilizada uma faixa de 

concentração abaixo da metade do valor inicialmente testado para o teste de toxicidade (1700 a 53 

µg/mL). 

 

4.1.2. Toxicidade do inibidor na presença de luz 

Para as duas espécies, não houve redução significativa do metabolismo celular (Tabela 5) 

quando as bactérias foram expostas ao VP, mesmo na máxima concentração testada (1700 µg/mL) 

nas diferentes doses de luz avaliadas, na ausência de FS. Os valores superiores ao controle estão 

representados na tabela com sinal +, anterior ao dado. 

 

Tabela 5. Valores médios de porcentagem de redução do metabolismo para Luz + Verapamil para 

as espécies bacterianas em diferentes doses de luz. 

Espécie 
Dose 

Concentração de Verapamil (µg/mL) 
de luz (J/cm2) 

E. coli 
 

1700 850 425 215 106 53 

11 1 0 +3 1 1 +2 

22 15 13 10 7 7 7 

44 8 6 7 4 2 1 

S. aureus 

  312 156 78 39 19 9 

11 3 +1 0 1 0 +1 

22 3 4 4 3 +1 0 

 

 

4.1.3. Avaliação da aPDT/AM na ausência do inibidor 

As maiores reduções no metabolismo celular nas espécies avaliadas foram vistas quando foi 

aplicada a maior dose de luz e a maior concentração de AM (400 µg/mL) para cada espécie. A 

redução vista para E. coli foi de 58% na dose de luz de 44 J/cm2 e para S. aureus foi de 30% na dose 

de luz de 22 J/cm2 (Tabela 6). Para ambas espécies, a atividade metabólica na presença do inibidor 

foi menor do que na sua ausência. Os valores superiores ao controle estão representados na tabela 

com sinal +, anterior ao dado. 
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Tabela 6. Valores médios de porcentagem de redução do metabolismo para aPDT com AM para as 

espécies bacterianas em diferentes doses de luz. 

Espécie 
Dose Concentração de AM (µg/mL) 

de luz (J/cm2) 400 200 100 50 25 12,5 

E. coli 

11 34 28 14 11 7 4 

22 44 37 31 24 19 16 

44 58 58 41 22 15 8 

S. aureus 
11 35 31 23 14 2 +2 

22 30 33 25 17 8 2 

 

 

4.1.4. Avaliação da combinação VP/AM 

As combinações de concentrações avaliadas para cada espécie bacteriana podem ser vistas 

nas Tabelas 7 e 8, com seus respectivos valores de porcentagem do metabolismo após a aplicação 

da aPDT. Os valores superiores ao controle estão representados na tabela com sinal +, anterior ao 

dado. As combinações que resultaram nas maiores reduções no metabolismo celular foram 

diluídas e plaqueadas e o número de UFC/mL determinado (Gráficos 1 e 2).  

Para S. aureus, a dose de luz de 44 J/cm2 não foi avaliada porque ele ter aresentado um 

valor de redução metabólica semelhante ao encontrado em E. coli com a dose de luz de 22 J/cm2. 

 

Tabela 7. Valores médios de porcentagem de redução do metabolismo para E. coli após aplicação 

da aPDT com VP/AM em diferentes doses de luz. 

Dose Concentração Concentração AM (µg/mL) 

de luz (J/cm2) Verapamil (µg/mL) 400 200 100 50 25 12,5 

11 

1700 24 24 26 23 5 14 

850 18 29 27 29 23 20 

425 +8 23 15 9 28 19 

215 55 56 53 35 29 38 

106 55 53 56 29 30 30 

53 52 52 52 27 26 28 

22 

1700 30 26 27 25 19 15 

850 27 25 26 29 27 26 

425 18 20 17 13 19 24 

215 63 60 57 46 34 37 

106 71 72 63 37 34 25 

53 72 72 64 38 31 31 

44 

1700 33 28 24 24 26 17 

850 29 28 26 22 21 20 

425 21 19 18 12 13 16 

215 77 77 69 57 45 32 

106 78 69 54 45 28 19 

53 52 51 45 41 24 19 
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Tabela 8. Valores médios de porcentagem de redução do metabolismo para S. aureus após 

aplicação da aPDT com Verapamil/AM em diferentes doses de luz. 

Dose Concentração Concentração AM (µg/mL) 

de luz (J/cm2) Verapamil (µg/mL) 400 200 100 50 25 12,5 

11 

312 16 14 20 22 24 26 

156 11 23 22 23 17 14 

78 +7 15 6 1 21 12 

39 22 16 5 13 16 16 

19 +5 14 16 15 16 15 

9 16 17 20 17 +3 3 

22 

312 80 79 79 20 17 20 

156 13 24 23 25 19 16 

78 18 17 19 14 12 13 

39 47 46 40 36 0 9 

19 48 46 42 37 1 11 

9 9 2 2 +11 +3 +2 

 

 

4.1.5. Redução do biofilme bacteriano pela aPDT na ausência do inibidor 

 Quando a terapia foi aplicada na ausência do inibidor, com a maior dose de luz e maior 

concentração de AM (44 μg/mL), a redução foi menor (E. coli – 1,59 log10, S. aureus 1,92 log10 9 

(UFC/mL)) (Gráficos 1 e 2). 

 Em resumo, para o biofilme de E. coli foi necessária uma menor concentração de VP e o 

dobro de dose de luz em comparação ao biofilme de S. aureus, para que houvesse a mesma redução 

de viabilidade do biofilme. 

 

4.1.6. Redução de biofilme de E.coli da associação VP/aPDT 

Para E. coli, a redução do metabolismo celular em 80% (Tabela 9) só foi possível quando 

uma dose de luz de 44 J/cm² foi aplicada combinada a concentrações de 215 μg/mL de VP com 400 

ou 200 μg/mL de AM, resultando em uma redução de 2,33 e 3,4 log10 (UFC/mL), respectivamente 

(Gráfico 1). 
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Tabela 9. Valores médios de porcentagem de redução do metabolismo para aPDT com AM para as 

espécies bacterianas em diferentes doses de luz. 

Espécie 
Dose Concentração de AM (µg/mL) 

de luz (J/cm2) 400 200 100 50 25 12,5 

E. coli 

11 34 28 14 11 7 4 

22 44 37 31 24 19 16 

44 58 58 41 22 15 8 

S. aureus 
11 35 31 23 14 2 +2 

22 30 33 25 17 8 2 

 

 

 

Gráfico 1. Gráfico das diferentes combinações de Verapamil (μg/mL)/AM (μg/mL) após a 

aplicação da aPDT – 44 J/cm2 em biofilmes de E. coli. As colunas representam a média de três 

ensaios independentes, a barra o respectivo desvio padrão e * significa diferença significativa em 

relação ao grupo controle do micro-organismo (Luz + micro-organismo) (p˂0,05). 

 

4.1.7. Redução de biofilme de S. aureus da associação VP/aPDT 

Em S. aureus, a dose máxima testada foi de 22 J/cm2, pois esta dose de luz resultou em 

redução semelhante ao encontrado no metabolismo celular de E. coli. Os parâmetros utilizados 
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foram de 312 μg/mL de VP e 400, 200 ou 100 μg/mL de MB, obtendo reduções de 2,65; 3,38 e 2,90 

log10 (UFC/mL), respectivamente (Gráfico 2). 

 

 

 

Gráfico 2. Gráfico das diferentes combinações de Verapamil (μg/mL)/AM (μg/mL) após a 

aplicação da aPDT – 22 J/cm2 em biofilmes de S. aureus. As colunas representam a média de três 

ensaios independentes, a barra o respectivo desvio padrão e * significa diferença significativa em 

relação ao grupo controle do micro-organismo (Luz + micro-organismo) (p˂0,05). 

 

 

4.1.8. Discussão 

 

O uso abusivo de agentes antimicrobianos individuais em ambientes clínicos selecionou 

micro-organismos resistentes às drogas. O mecanismo pelo qual se dá a resistência pode ser: (1) 

através da formação do biofilme, que leva a um favorecimento no crescimento e sobrevivência das 

células bacterianas em ambientes hostis, bem como um aumento nos níveis de resistência aos 

agentes microbianos; (2) a parede e membrana celular, formando uma barreira que dificulta a 

entrada de agentes tóxicos, e a presença de bombas de efluxo, encontradas em todas as espécies 
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bacterianas, que transporta uma variedade de compostos para o exterior celular, conferindo o 

fenótipo MDR (KISHEN, et. al., 2010); (3) alterações intracelulares, onde, em resposta a entrada do 

antimicrobiano, a célula bacteriana desenvolve mecanismos que impedem a ação do fármaco 

(ZHOU, et. al., 2015). 

A aPDT vem ganhando destaque nesse cenário na última década, especialmente por 

apresentar mecanismo de ação não específico, ao contrário dos antimicrobianos que atuam em vias 

metabólicas determinadas, o que minimiza a possibilidade do surgimento de resistência. A 

combinação de antibióticos com moléculas que bloqueiam os sistemas de efluxo (FIAMEGOS, et, 

al., 2011), permitiria uma maior absorção do antibiótico (KALAN & WRIGHT, 2011), superando o 

efluxo de drogas, e restaurando tratamentos antibacterianos através da diminuição da resistência 

intrínseca e reduzindo a frequência do aparecimento de cepas mutantes resistentes (BHARDWAJ & 

MOHANTY, 2012).  

Diante das propriedades do inibidor de bomba de efluxo, observamos no presente estudo que 

a associação da aPDT com VP diminui o metabolismo celular de biofilmes de E. coli e S. aureus de 

forma significativa.  

Quando a terapia foi aplicada na ausência do inibidor, o metabolismo foi similar para ambas 

as espécies e a morte bacteriana foi menos expressiva do que na presença do VP.   Na ausência do 

inibidor VP, em E. coli, o metabolismo sofreu uma redução de 58% e em S. aureus de 30%.  As 

unidades formadoras de colônia, na ausência do inibidor, expressaram reduções de 1,59 log10 para 

biofilme de E. coli (400 μg/mL de AM e dose de  luz de 44 J/cm2) e 1,92 log10 para biofilme de S. 

aureus, (400 μg/mL de AM e dose de  luz de 22 J/cm2). Apesar de ter havido uma maior redução de 

biofilme de E. coli, nessa espécie foi aplicada o dobro da dose de luz em relação a dose aplicada em 

biofilme de S. aureus.  

Tegos & Hamblin, 2006, avaliaram os FSs TBO, AM e 1,9 azul dimetilmetileno (DMMB), 

conjugado poly-L-lysine–chlorine6 (pL-ce6) e também o RB como possíveis substratos de bomba 

de efluxo nas espécies bacterianas E. coli, Pseudonomas aeruginosa e S. aureus, em suspensão 

planctônica. S. aureus necessitou de uma concentração bem menor de AM (10 µM) que as bactérias 

Gram-negativas (E. coli 50 µM e P. aeruginosa 300 µM).  

Na literatura, já havia sido demonstrado em suspensões planctônicas, estudos nos quais a 

associação da aPDT com inibidores de bomba de efluxo levaram a diminuições significativas de 

células viáveis.  

Nossos dados comprovam que o comportamento exibido em suspensão por estudos 

anteriores foi também encontrado neste estudo em biofilme. Esta resposta que obtivemos pode ser 



57 

 

explicada, pois, mesmo sendo uma estrutura mais complexa, o biofilme foi reduzido mediante a 

utilização do inibidor (VP) em associação ao fotossensibilizador AM, um derivado fenotiazinico 

substrato do fenótipo MDR, otimizando a ação fotodinâmica.  

Kishen, et. al. avaliou a aPDT em biofilmes de duas cepas de Enterococcus faecalis, usando 

os FSs rosa bengal (RB) e AM, com e sem o VP inibidor de bomba. Foi visto que o AM levou a 

uma maior redução no biofilme em comparação ao RB. Quando foi adicionado o VP, houve um 

aumento na acumulação de AM no interior celular, levando a um aumento na eficiência da aPDT, 

eliminando o biofilme. Os autores concluíram que esta inativação é devido a uma ruptura da 

estrutura do biofilme causado pela combinação da terapia com o FS fenotiazínico e o inibidor de 

bomba. No entanto esta inativação não ocorreu na combinação RB e inibidor. 

As propriedades de fotossensibilizadores com estruturas moleculares relacionadas (AM, 

TBO e DMMB), atuarem também como possíveis substratos de bomba de efluxo foi estudada 

Tegos & Hamblin, 2006 demonstraram que FSs fenotiazínicos são substratos do fenótipo MDR. 

Este comportamento aparenta ser um fenômeno aplicável apenas a corantes fenotiazínicos. 

Fotossensibilizadores não fenotiazínicos, como rosa bengal e derivados benzoporfirínicos, não 

proporcionou redução significativa em diferentes cepas de S. aureus e Pseudomonas aeruginosa, 

provando que nem todo fotossensibilizador atua como possível substrato de bomba de efluxo.  

(TEGOS, et. al., 2008) 

  O VP é um reconhecido inibidor de bomba de efluxo em bactérias (MAHAMOUD, 2007; 

NIKKAIDO, 2009; KOURTESI, 2013), sendo usado como referência em estudos envolvendo 

efluxo de drogas.  

Nossos dados, utilizando concentrações sub-inibitórias de VP, não foi observada toxicidade 

isolada deste inibidor nos biofilmes avaliados. 

Adicionando o inibidor VP à terapia fotodinâmica o biofilme S. aureus necessitou de uma 

dose de luz de 22 J/cm2 para obter uma redução de 80% no metabolismo celular, enquanto que 

biofilme de E. coli necessitou de 44 J/cm2.  Considerando a dose de luz empregada, pode-se dizer 

que S. aureus foi mais eficientemente afetada pela aPDT mediada pelo VP/AM do que E. coli.  

Apesar de E. coli ter se mostrado mais resistente, a utilização de menores concentrações 

tanto do fotossensibilizador quanto do inibidor também levaram a reduções bacterianas no biofilme 

ainda que menos expressivas. Por exemplo: E coli, submetida a 53 µg/mL de VP e 100 µg/mL de 

AM apresentou redução de 52%, para a dose de luz de 11 J/cm2. 

As diferenças nas concentrações de VP necessárias para que pudéssemos observar a redução 

do biofilme entre as duas espécies podem ser devido a diferentes razões. Como o AM é substrato de 
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bomba MFS e não de RND, encontrada apenas em bactérias Gram-negativas, pode ter ocorrido uma 

competição pelo sítio de ligação entre a proteína responsável pelo efluxo do substrato e o inibidor 

de bomba de efluxo em S. aureus. Além da competição em S. aureus, o VP possui carga positiva, 

assim como o AM, fazendo com que ambas as moléculas fossem atraídas de forma eficiente pelos 

ácidos teicóicos presentes na membrana das bactérias Gram positivas. 

Em E. coli, este fenômeno de competição pelo sítio não foi relatado, portanto o sítio de 

ligação da proteína estaria livre para o inibidor, fazendo com que uma menor concentração de VP 

fosse necessária. Inibindo o effluxo, o FS aplicado ficará retido no interior celular, causando o dano 

via aPDT.  

Em adição, o VP é uma molécula anfipática, contendo tanto grupos hidrófobos quanto 

hidrófilos. Estas moléculas parecem reorganizar fisicamente a bicamada lipídica, afetando a sua 

fluidez e as propriedades da membrana, aumentando a sua permeabilidade (SIKKEMA, et. al., 

1995; WEBER & BONT, 1996). Também de forma importante, o funcionamento das proteínas de 

membrana, incluindo diferentes sensores e atividade de algumas enzimas, é influenciado por 

alterações na membrana causadas por tais drogas (ANDERSEN, et. al., 2006). 

 A redução da quantidade de unidades formadoras de colônias (UFC/mL) não foi vista em 

todas as combinações de VP/AM, apesar de ter havido reduções no metabolismo. A maior redução 

no biofilme (UFC/mL) de S. aureus, foi observada quando a terapia foi aplicada com a combinação 

de 312 μg/mL de VP com uma dose de luz de 22 J/cm2 (3,38 log10) e para E. coli a associação que 

levou a uma maior redução foi de 215 μg/mL de VP com uma dose de luz de 44 J/cm2 (3,4 log10), 

ambas espécies submetidas a 200 μg/mL de AM.  

 Considerando as concentrações do inibidor VP utilizado, acreditamos que para E. coli uma 

menor a concentração (215 μg/mL de VP) foi necessária em relação a S. aureus (312 μg/mL de VP) 

devido a alguns fatores entre eles o mecanismo de ação deste inibidor em Gram- negativas 

expressado pelas bombas RND, ausência de competição do fotossensibilizador pelo sítio da 

proteína da bomba que será ocupado pelo inibidor e pelo colapso de energia.  

 Andersen, et. al., 2006, demostraram que este inibidor de bomba de efluxo diminui o 

potencial elétrico da membrana e os níveis de ATP intracelular, resultando na inibição do complexo 

ATP-sintase, através das mudanças ocorridas na bicamada lipídica. Bombas da família RND estão 

ligadas tanto a membrana interna quanto a externa, e a sua eficiência no aumento dos níveis de 

resistência está intimamente ligada à presença da barreira da permeabilidade da membrana externa. 

Assim, qualquer modificação nessa permeabilidade diminui os valores da concentração inibitória 

mínima, tanto quanto a inativação de genes principais da bomba RND (NIKAIDO & PAGÉS, 
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2012). Além disso, foi visto que o VP causa uma dissipação da FPM (força de próton motriz), não 

havendo energia suficiente disponível para o funcionamento das bombas RND (ANDERSEN, et. 

al., 2006). Dessa forma, o VP pode agir diretamente nessa bomba se ligando a proteína responsável 

pelo transporte do substrato até o exterior celular, ou pelo colapso de ATP afetando o 

funcionamento de outras bombas de efluxo que utilizam esta fonte de energia para seu 

funcionamento. Esse colapso na energia pode explicar a razão pela qual biofilmes de E. coli 

necessitaram de uma menor concentração de VP do que biofilmes S. aureus, para reduções 

semelhantes.   

Tegos, et. al., 2008, avaliaram a aPDT em suspensões planctônicas de S. aureus e P. 

aeruginosa, associada aos inibidores de bomba reserpina, phenylalanine-arginine-β- naphthylamide 

(PAβN), INF271, 5-methoxyhydnocarpine e polyacetylated neohesperidoside (ADH7). Os 

fotossensibilizadores utilizados foram o AM, TBO, DMMB e RB, em diferentes doses de luz. Foi 

verificado que para S. aureus, todos os inibidores foram capazes de levar a morte celular associados 

com os FSs fenotiazinicos na aPDT. O FS RB não levou a uma redução significativa, mesmo na 

presença de inibidor. Esta observação também é consistente com as taxas de morte observados entre 

as diferentes cepas (padrão, super-expressas e nocaute). Em outras palavras, o efeito da expressão 

em NorA na eficiência de morte pela aPDT em S. aureus parece ser maior do que o efeito 

observado com a expressão de MexAB em P. aeruginosa. Segundo os autores, estes dados 

demosntram que os sais fenotiazinicos não são designados substratos de bombas RND em P. 

aeruginosa, e são substratos de NorA em S. aureus. 

 Comparando as espécies, pode-se concluir que para biofilme da espécie Gram-negativa foi 

preciso uma menor quantidade de VP e o dobro da dose de luz enquanto que para biofilme da 

espécie Gram-positiva foi preciso uma maior concentração de VP e uma menor dose de luz.  

 Nossos resultados mostraram que concentrações maiores de fotossensibilizador (400 µg/mL) 

não otimizaram a redução de células viáveis do biofilme em ambas as espécies, provavelmente 

devido a barreira ótica causada por esta concentração. Para E. coli, a aPDT (44 J/cm2) combinada 

com 215 μg/mL de VP e 400 AM causou redução de 2,33 enquanto 215 μg/mL de VP e 200 MB 

determinou redução de 3,4 log10 (UFC/mL). Em S. aureus, a aPDT (22 J/cm2) combinada com 312 

μg/mL de VP e 400 AM causou redução de 2,65 enquanto que a associação com 200 ou 100 μg/mL 

de MB causou redução de 3,38 e 2,90 log10 (UFC/mL), respectivamente. Valores maiores de 

fotossensibilizador/inibidor de bomba não acompanham um aumento na eficiência da aPDT, o que 

pode ser devido a uma saturação do sistema por essas moléculas, causando uma blindagem ótica 

dificultando a penetração da luz.  



60 

 

  Uma variedade de mecanismos tem sido proposta para justificar a resistência dos biofilmes 

incluindo a penetração restrita dos antibióticos, diminuição da taxa de crescimento e metabolismo, e 

a indução de fenótipos celulares específicos em biofilmes, conhecidos como células persistentes 

(BORGES, et.al., 2016). Foi demonstrado por Tseng, et. al., 2013 que em biofilme de 

Pseudomonas aeruginosa, antibióticos de carga positiva, como a tobramicina, ficam retidos 

próximos a supericie do biofilme, não penetrando de forma eficiente, enquanto que a penetração da 

ciprofloxaxino não foi afetada. Além disso, os autores verificaram que essa interação pode ser 

inibida pela adição de outras moléculas catiônicas, antes da adição da tobramicina, levando a um 

aumento substancial da penetração desse fármaco pelo biofilme. Embora a ligação dos agentes 

antimicrobianos nos possíveis locais de reação presente na matriz do biofilme possa limitar a sua 

difusão, a entrega sem obstáculos nas células seriam retomadas quando todos os sítios de ligação 

estivessem carregados (DRENKARD, 2003; ZHOU, 2015).  

 Tem sido relatado que biofilme formado por Staphylococcus epidermidis permite a difusão 

de rifampicina e vancomicina através da membrana, o que implica que estes antibióticos podem 

penetrar eficazmente os biofilmes (DUNNE, et. al., 1993). Uma pesquisa mais recente, com 

biofilmes de Burkholderia pseudomallei, mostrou que o biofilme atuou como uma barreira de 

difusão para ceftazidima e imipenem, mas não para trimetoprim ou do sulfametoxazol 

(PIBALPAKDEE, et, al., 2012). A evidência acima implica que os mecanismos de resistência aos 

agentes antimicrobianos em biofilmes não pode ser completamente explicada apenas pela limitação 

da difusão pela matriz, mas representa uma barreira inicial que pode dificultar a penetração de 

drogas antimicrobianas (ZHOU, 2015).  

 Da mesma forma como ocorre com as drogas antimicrobianas, existe uma barreira a ser 

transposta pelo FS e pelo inibidor em penetrar o biofilme, além das diferenças morfológicas de cada 

espécie, é possível compreender por que para a redução da viabilidade do biofilme de E. coli foi 

necessária uma maior dose de luz que para S. aureus, utilizando a mesma concentração de AM. 

Como a parede gram-positiva de S. aureus permite a entrada de mais moléculas de AM, menos 

energia precisa ser fornecida ao sistema para se obter o efeito fotodinâmico desejado, enquanto que 

o menor número de moléculas de AM que adentram as células de E. coli requerem maior energia 

para resultar no mesmo efeito.  

  Em nosso estudo, os ensaios mostraram uma maior redução do biofilme quando a terapia 

mediada por AM estava associada ao VP, levando a uma diferença de redução de 1,81 log10 

(UFC/mL) em E. coli e de 1,46 log10 (UFC/mL) em S. aureus a mais do que quando este estava 

ausente, mostrando que a associação da aPDT com inibidores de bomba de efluxo leva a uma maior 
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eficiência da terapia fotodinâmica antimicrobiana tanto na redução do metabolismo celular quanto 

na redução do biofilme. 

 

4.2. Estudo II 

4.2.1. Determinação da concentração de VP e FAR 

Nenhum dos inibidores isoladamente apresentraram toxicidade frente aos micro-organismos 

testados. Dessa forma, foram considerados valores abaixo da metade da concentração inicialmente 

testada, sendo para o VP utilizadas concentrações entre 1700 a 53 µg/mL, e para o FAR (352 a 9 

µg/mL). 

 

4.2.2. Toxicidade do inibidor na presença de luz 

Não houve redução significativa do metabolismo celular nos biofilmes de C. albicans 

quando foram expostos ao VP ou ao FAR, mesmo na máxima concentração testada (1700 µg/mL e 

312 µg/mL, respectivamente) nas diferentes doses de luz avaliadas, na ausência de AM (Tabela 10). 

Os valores superiores ao controle estão representados na tabela com sinal +, anterior ao dado. 

 

Tabela 10. Aplicação de Luz + Verapamil ou Farnesol, em diferentes concentrações e doses de luz 

em biofilmes de C. albicans. Os valores representam as médias de porcentagem de redução da 

atividade metabólica de três ensaios independentes. 

Dose Concentração de Verapamil (µg/mL) 

de luz 
(J/cm2) 1700 850 425 215 106 53 

11 5 2 4 6 8 5 

22 1 1 +3 +4 +5 +5 

44 12 5 5 4 4 4 

  Concentração de Farnesol (µg/mL) 

  352 156 78 39 19 9 

11 6 8 7 8 8 8 

22 10 4 4 3 3 5 

44 8 7 5 5 4 4 

 

 

4.2.3. Avaliação da aPDT/AM na ausência do inibidor 

As maiores reduções no metabolismo celular nos biofilmes de Candida foi vista quando a 

aPDT foi aplicação com o AM a uma concentração de 400 µg/mL e uma dose de luz de 44 J/cm2, 

mostrando uma redução de 71% (Tabela 11). Apesar de se ter observado uma grande diminuição do 

mestabolismo, essa redução foi um pouco inferior ao observado quando o VP estava associado a 
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uma concentração de 425 e 215 µg/mL (80%) e o FAR estava presente na concentração de 44 e 22 

µg/mL (81%). 

 

Tabela 11. Terapia Fotodinâmica mediada pelo azul de metileno na ausência de verapamil e 

farnesol, em diferentes concentrações e doses de luz em biofilmes de C. albicans. Os valores 

representam as médias de porcentagem da redução da atividade metabólica de três ensaios 

independentes. 

Dose Concentração de AM (µg/mL) 

de luz (J/cm2) 400 200 100 50 25 12,5 

11 34 23 24 19 0 2 

22 52 51 41 17 0 3 

44 71 56 48 9 6 5 

 

 

4.2.4. Avaliação das combinações VP/AM e FAR/AM   

Para a avaliação de diferentes concentrações de VP e FAR com AM, foram utilizadas 

concentrações sub-inibitórias. As doses de luz utilizadas foram 11 J/cm2, 22 J/cm2 e 44 J/cm2. A 

determinação da atividade metabólica foi feita através do ensaio de XTT. As combinações de 

concentrações avaliadas podem ser vistas nas Tabelas de 12 e 13, com seus respectivos valores de 

porcentagem de redução do metabolismo após a aplicação da aPDT. Os valores superiores ao 

controle estão representados na tabela com sinal +, anterior ao dado. 

As combinações que resultaram nas maiores reduções no metabolismo celular foram 

diluídas e plaqueadas e o número de UFC/mL determinado (Gráfico 3). 
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Tabela 12. Terapia Fotodinâmica mediada pelo azul de metileno na presença de verapamil, em 

diferentes combinações e doses de luz em biofilmes de C. albicans. Os valores representam as 

médias de porcentagem da redução da atividade metabólica de três ensaios independentes. 

Dose Concentração Concentração AM (µg/mL) 

de luz 
(J/cm2) 

Verapamil 
(µg/mL) 400 200 100 50 25 12,5 

11 

1700 48 27 9 12 +6 +12 

850 51 23 17 19 5 10 

425 47 24 19 21 14 12 

215 48 22 19 18 15 16 

106 46 22 7 3 3 +2 

53 43 15 +2 3 +6 +16 

22 

1700 58 34 30 22 17 11 

850 63 27 23 19 11 4 

425 75 38 8 9 2 +3 

215 75 19 16 8 6 9 

106 52 18 2 +3 1 +6 

53 32 16 2 +5 +5 +1 

44 

1700 63 38 32 30 24 23 

850 63 37 31 22 21 17 

425 80 63 47 44 38 22 

215 80 30 27 22 16 11 

106 56 31 26 21 9 9 

53 34 21 10 5 3 7 
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Tabela 13. Terapia Fotodinâmica mediada pelo azul de metileno na presença de farnesol, em 

diferentes combinações e doses de luz em biofilmes de C. albicans. Os valores representam as 

médias de porcetagem da redução da atividade metabólica de três ensaios independentes. 

Dose Concentração Concentração AM (µg/mL) 

de luz 
(J/cm2) 

Farnesol 
(µg/mL) 400 200 100 50 25 12,5 

11 

352 27 27 25 11 10 9 

176 32 27 26 12 10 9 

88 33 23 23 12 10 9 

44 39 33 11 10 7 8 

22 42 40 33 9 9 7 

11 27 23 15 10 9 9 

22 

352 26 28 30 21 19 9 

176 41 27 21 18 16 22 

88 43 45 37 29 26 21 

44 47 45 46 31 26 12 

22 48 48 31 30 21 3 

11 36 20 10 5 4 24 

44 

352 23 24 33 31 26 25 

176 35 32 34 30 24 21 

88 73 74 65 47 22 15 

44 81 81 73 24 8 5 

22 81 82 63 21 5 5 

11 23 22 8 5 4 6 
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Gráfico 3. Gráfico das diferentes combinações de Verapamil (μg/mL)/AM (μg/mL) e Farnesol 

(μg/mL)/AM (μg/mL) após a aplicação da aPDT – 44 J/cm2 em biofilmes de C. albicans. As 

colunas representam a média de três ensaios independentes, a barra o respectivo desvio padrão e * 

significa diferença significativa em relação ao grupo controle do micro-organismo (Luz + micro-

organismo) (p˂0,05). 

 

4.2.5. Discussão 

 

O gênero Candida, que inclui cerca de 200 espécies de leveduras (EGGIMANN, et al., 

2003), é um comensal humano oportunista encontrado nas mucosas oral, gastrointestinal e vaginal, 

podendo levar a infecções sistêmicas. Entre as espécies, a Candida albicans tem sido considerada 

como o agente etiológico mais comum de infecção fúngica oportunista em humanos (SHAFREEN, 

et. al., 2014, ACHKAR & FRIES 2010; MARTIN, 1999). Os fatores que levam a infecções por C. 

albicans incluem terapias antibióticas e imunossupressoras, vírus da imunodeficiência humana, 

diabetes e idade avançada (BIZERRA, et al. 2008) 

Quando expostos a drogas, patógenos fúngicos têm a capacidade de superar sua ação 

inibitória por meio de mecanismos de resistência específicos. O desenvolvimento de resistência a 
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uma variedade de compostos não relacionados é denominado como resistência a múltiplas drogas 

(MDR).  

Os diversos mecanismos MDR que têm sido caracterizados em fungos, incluem o 

desenvolvimento de células de Candida spp incapazes de acumularem drogas em seu interior 

celular devido a uma super-expressão de transportadores associados à membrana atuando como 

bombas de efluxo multidrogas. O rápido efluxo nessas cepas assegura que o fármaco não seja 

acumulado até níveis letais. Muitos isolados clínicos de C. albicans azol-resistentes, bem como de 

outras espécies de fungos, como Aspergillus fumigatus e Cryptococcus neoformans, exibem uma 

maior ativação da transcrição de genes que codificam bomba de efluxo levando a uma acumulação 

intracelular reduzida de drogas, confirmando assim o papel das proteínas de efluxo de droga na 

expulsão e tolerância aos fármacos existentes no mercado (PRASAD, et al., 2005).  

Existem duas principais famílias de proteínas de efluxo nas espécies fúngicas, a família 

ATP-binding Cassette (ABC) e a família de transportadores Major Facilitator Superfamily (MFS) 

(CANNON, 2009). Bombas MFS possuem uma especificidade limitada de substratos, enquanto que 

os transportadores ABC têm, em geral, a especificidade mais ampla e são de maior importância 

clínica (CANNON, 2009).  

A busca incessante por novas abordagens terapêuticas pelos pesquisadores para o tratamento 

de infecções tem levado à associação de antifúngicos convencionais a abordagens alternativas já 

disponíveis, de forma a restabelecer o uso seguro de antifúngicos na prática clínica.  Entre as 

abordagens alternativas, se destaca a terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), uma técnica 

baseada no princípio de que a luz visível ativa um fotossensibilizador (FS), que conduz à formação 

de espécies reativas de oxigênio, por exemplo, oxigênio singlete, que induzem imediatamente a 

morte celular via dano oxidativo durante a iluminação.  

A aplicação da aPDT conjuntamente com inibidores de bomba de efluxo tem se mostrado 

mais eficiente na redução de biofilmes do que quando a terapia é aplicada de forma isolada. Em um 

estudo de 2011, Prates, et. al. verificaram que o AM é substrato de bomba de efluxo, o que alterou 

dramaticamente a eficiência da aPDT em C. albicans. Além disso, a super-expressão de ambos os 

sistemas de efluxo reduzem a acumulação do AM no interior celular, bem como o efeito de morte 

mediada pelo AM com a aPDT, sugerindo que as bombas ABC e MFS estão envolvidas na retirada 

do AM do interior celular. 

O fenótipo MDR, fortemente influenciado pela presença de bombas de efluxo, pode ser 

revertido utilizando substâncias capazes de inibir o efluxo de drogas, levando a um aumento da 

concentração intracelular do fármaco e, consequentemente, ao efeito citotóxico. Dentre esses 
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inibidores de bomba de efluxo podemos citar o grupo dos bloqueadores de canais de cálcio, como 

Verapamil (VP), e o grupo de moduladores, como o Farnesol (FAR). Observamos neste estudo que 

tanto o VP quanto o FAR melhoraram significativamente a ação da aPDT mediada por AM em 

biofilmes de Candida albicans in vitro. Neste estudo, foram utilizadas concentrações sub-inibitórias 

tanto de VP quanto de FAR, e não foi observada toxicidade isolada desses inibidores nos biofilmes 

avaliados. 

Quando a aPDT foi aplicada na ausência do inibidor (400 µg/mL de AM e 44 J/cm² de luz), 

o metabolismo foi reduzido em 71% e as unidades formadoras de colônia expressaram reduções de 

1,66 log10. Apesar de ter havido uma grande redução no metabolismo do biofilme, a redução de 

células viáveis não foi significativa. Segundo Khot, et. al., 2008, na maioria das avaliações baseadas 

em ensaios de metabolismo, as células com um crescimento mais lento e/ou taxas metabólicas 

contribuem proporcionalmente menos para uma estimativa global da viabilidade. Em contraste, as 

células que produzem colônias contribuem igualmente para a estimativa de viabilidade baseados em 

UFC independentemente do tamanho da colônia. Assim, parece justificável a baixa correspondência 

entre os ensaios metabólicos e de UFC. 

Diversas classes de FSs naturais e sintéticos têm sido testados na aplicação da aPDT em 

espécies fúngicas, muitos deles pertencentes  às classes fenotiazínicas e porfirinas.  Dovigo e 

colaboradores (DOVIGO et. al., 2011) avaliaram a aplicação da aPDT mediada pelo FS curcumina 

em biofilmes de Candida albicans. Os autores observaram a redução da atividade metabólica 

semelhante aos nossos resultados (70%), com uma dose de luz menor (5,28 J/cm2). Entretanto os 

autores não avaliaram a redução de células viáveis neste estudo. Rossoni e colaboradores 

(ROSSONI et al., 2014) avaliaram  a aPDT mediada pelo AM em biofilmes de duas cepas 

diferentes de C. albicans, sendo uma sorotipo A e a outra sorotipo B. Os autores utilizaram 300 µM 

de AM e irradiaram com laser gallium-aluminum-arsenide (GaAlAs) numa dose de luz de 26,3 

J/cm2. Foi verificado que na cepa sorotipo A, a redução foi menor que 1 log10, enquanto para a cepa 

sorotipo B a redução do biofilme foi maior que 2 log10, evidenciando que as características 

inviduais das cepas influenciam diretamente no resultado da terapia. 

Em nosso estudo, avaliamos a aplicação da aPDT mediada pelo AM em biofilmes de uma 

cepa-padrão de Candida albicans. Embora outros autores tenham encontrado reduções similares 

utilizando doses de luz mais baixas que a empregada neste estudo, a dose de 44 J/cm² não levou a 

um redução significativa do biofilme quando a aPDT foi aplicada de forma isolada, provavelmente  

devido à complexidade estrutural apresentada pelos biofilmes. 
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Quando a aPDT foi aplicada na presença dos inibidores VP ou FAR, observamos que ambos 

os  inibidores foram capazes de reduzir o metabolismo celular em 80% na dose de luz de 44 J/cm2, 

nas combinações de VP/AM de 425/400 µg/mL e 215/400  µg/mL, e com o FAR/AM 44/400, 

44/200, 22/400 e 22/200 µg/mL. Quando submetemos as amostras a doses menores de luz, 

observamos reduções mais discretas (redução de aproximadamente 25%, para VP/AM a 215/400 

µg/mL, e redução de 52% para FAR/AM a 22/400 µg/mL, na dose de luz de 22 J/cm2). As reduções 

médias na contagem de colônias encontradas para cada combinação foram de, respectivamente, 

2,70; 2,79; 3,79; 3,81; 3,81 e 3,78 log10 (UFC/mL).  

Foi possível verificar que ambos os inibidores foram capazes de reduzir a viabilidade do 

biofilme em aproximadamente 50%. Foram necessárias concentrações maiores de VP (215 μg/mL), 

em comparação ao FAR (22 e 44 μg/mL) para se obter a mesma redução bacteriana. As 

concentrações do AM quando o VP foi utilizado também precisaram ser maiores (400 μg/mL). 

Em um estudo desenvolvido por Jin, et. al., 2010, os autores avaliaram a capacidade diferentes 

inibidores de bomba de efluxo, entre eles o VP e o FAR, em inibir o efluxo de fármacos em 

Mycobacterium smegmatis. No ensaio de efluxo pelo brometo de etídeo (EtBr), os autores 

verificaram que dentre os inibidores utilizados como controle para a verificação do efeito inibidor 

do FAR, o VP foi o que apresentou a maior acumulação de EtBr no interior celular. Entretanto, o 

FAR apresentou uma acumulação menor do que a apresentada pelo VP, mas maior do que os outros 

inibidores utilizados como controle, mostrando o potencial de inibição de bomba de efluxo que o 

FAR apresenta. 

 O nosso estudo mostrou que ambos os inibidores avaliados são eficientes em aumentar a 

ação fotodinâmica mediada pelo AM, entretanto, o VP necessitou de uma maior concentração em 

comparação ao FAR, bem como uma maior concentração de AM.  

A inibição da bomba de efluxo pelo inibidor pode se dar de diferentes formas: (a) pela 

inibição competitiva: a concorrência pelo sítio de ligação na bomba entre o agente inibidor e o 

antibiótico; (b) inibição não-competitiva: ligação poli-seletiva aos componentes da bomba levando 

a um obstáculo dentro das cavidades da bomba; (c) perda de energia, que pode ser de forma direta 

/específica, através de uma molécula de antiporter, ou pode ser de forma indireta/general, por meio 

de um colapso dos mecanismos de entrada de energia na célula (MAHAMOUD, 2007); (d) pela 

modulação, alterando a proteína extrusora da bomba de efluxo. 

Os dois inibidores escolhidos neste estudo atuam de forma diferente na inibição da bomba 

de efluxo. O VP é um inibidor da bomba de efluxo aprovado pela FDA, mostrando-se promissor 

como adjuvante na quimioterapia para tratamento de tuberculose (GUPTA, 2014). Atua através da 



69 

 

ligação como um pseudosubstrato de forma competitiva com o AM, não voltando ao seu estado 

livre. Dessa forma, uma maior concentração de VP é necessária para inibir uma maior quantidade 

de proteínas de efluxo. O VP ficando ligado à proteína, o AM não se ligará a ela, mantendo-se no 

interior celular, e parte será colocada para fora pelas proteínas da bomba de efluxo. O VP aumenta a 

acumulação intracelular de AM, aumentando a eficiência da aPDT (PRATES, 2011). Isso nos leva a 

entender o motivo pelo qual quando utilizamos o VP, foram necessárias uma maior concentração 

deste inibidor e uma maior concentração de MB para que se obtivesse a mesma diminuição no 

metabolismo observado com o FAR, em biofilmes de Candida albicans.  

De forma contrária, o farnesol, age como modulador, não permanecendo ligado a proteína 

responsável pelo efluxo. Fica ligado a ela apenas o tempo suficiente para modificar a proteína, 

ficando depois livre para se ligar a outra. Essa proteína de efluxo modificada não consegue mais se 

ligar ao substrato, perdendo a sua função, e dessa forma, o AM permanece no interior celular. 

Devido a isso, quantidades menores de FAR já são suficientes para levar a inibição da bomba de 

efluxo, e o AM fica livre para exercer o efeito fotodinâmico. 

Brehm-Stecher et al, 2003, indicaram que o composto sesquiterpeno farnesol pode aumentar 

a permeabilidade celular, como resultado de ruptura da membrana citoplasmática (KURODA, et al., 

2007), permitindo a permeação para dentro da célula de solutos exógenos, tais como antibióticos 

(BREHM-STECHER, et al, 2003). 

Li-Hua, 2011 verificou em um estudo que não havia nenhuma diferença significativa na 

expressão de CDR1 e CDR2 (Família ABC de transportadores) entre o grupo tratado com o 

farnesol, o grupo fluconazol-resistentes, e o grupo de controle não tratado. No entanto, a expressão 

de MDR1 (Família MFS de transportadores) foi regulada negativamente no grupo tratado com o 

farnesol, em comparação com o grupo resistente e o grupo de controle, sugerindo que o farnesol 

inibe a resistência aos medicamentos em biofilmes de C. albicans, controlando de certa forma a 

regulação da expressão de genes de resistência a múltiplos fármacos. Dessa forma, os autores 

concluem que o FAR pode ser usado para reduzir a resistência de C. albicans em biofilmes. 

 Podemos concluir com o presente estudo que o FAR promoveu a mesma redução na 

viabilidade celular (81%, quando utilizamos 22 µg/mL de FAR e 200 µg/mL de AM) que a 

observada com o VP (80%, quando utilizamos 215 µg/mL de VP e 400 µg/mL de AM), na mesma 

dose de luz (44 J/cm²). Entretanto, a concentração de inibidor e de AM teve que ser maior quando o 

VP estava presente. A redução de unidades formadoras de colônias foi maior com o FAR (3,81 

log10) do que em VP (2,79 log10), nas mesmas condições citadas acima. Dessa forma, tratando-se de 
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biofilmes de Candida albicans, a aPDT melhor aplicada na presença de FAR do que na presença de 

VP, bem como na sua ausência (redução de 1,66 log10 UFC/mL). 

No que se refere a eficácia da inativação de C. albicans, a presença do FAR levou a uma 

maior eficácia na associação deste com a aPDT do que o VP. Observamos que os grupos tratados 

com o FAR apresentaram reduções no biofilme mais elevados do que os grupos tratados com o VP, 

sendo necessário concentrações menores tanto de FAR quanto de AM, com a mesma dose de luz. A 

diferença vista na redução do biofilme não acompanhou uma redução desigual no metabolismo 

celular, sendo que ambos os inibidores foram capazes de reduzir a atividade metabólica de forma 

semelhante. Isso nos mostra o potencial de inibição e destruição do biofilme de Candida que a 

associação entre inibidores de bomba de efluxo e a aPDT mediada pelo AM no tratamento de 

infecções fúngicas. 
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5. Conclusão 
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Os resultados apresentados mostram que a associação da aPDT com inibidores de bomba de 

efluxo aumentam a eficiência da terapia fotodinâmica antimirobiana, com a diminuição do 

metabolismo celular e viabilidade fúngica/bacteriana nos biofilmes avaliados, sugerindo que esta 

abordagem terapêutica possui alto potencial para aplicações clínicas no tratamento de infecções. 
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Abstract: One of the main mechanisms of microbial resistance is given by efflux pumps, 

which reduce the effectiveness of antimicrobials by decreasing their intracellular 

concentration. Considering that efflux pump inhibitors are promising adjuvant molecules for 

antibiotics in infections, in this study, we evaluated the association of the pump inhibitor 

Verapamil (VP) and the antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) mediated by 

methylene blue (MB) in biofilms of Escherichia coli and Staphylococcus aureus to optimize 

the bacterial reduction. Using XTT test and colony forming units counting, we could 

observe that applying 44 J/cm², 215 µg/mL of VP and 200 µg/mL of MB resulted in 80% 

metabolism reduction and 3.4 log10 CFU/mL decrease for E. coli. S. aureus biofilm 

presented 80% metabolism reduction and 3.65 log10 (CFU/mL) decrease when applying 22 

J/cm², 312 µg/mL of VP and 200 µg/mL of MB. Applying 200 µg/mL of MB, the E. coli 

biofilm required a greater dose of light, while the S. aureus biofilm required a higher 

concentration of VP to obtain the same reduction. The VP optimized the efficiency of aPDT 

and showed no toxicity when used alone in both strains, proving that inhibiting efflux pumps 

in combination with aPDT have a great potential for clinical application. 

Keywords: antimicrobial photodynamic therapy; efflux pump; methylene blue; biofilms. 



95 

 

Efflux pump inhibitors potentiate the effect of photodynamic therapy of Candida 

albicans biofilms 

Tatiana Maria Starck Fogaça de Aguiar Coletti1, Laura Marise de Freitas1, Ana 

Marisa Fusco Almeida1, Carla Raquel Fontana1 

1. Faculdade de Ciencias Farmaceuticas, Univ Estadual Paulista (UNESP). Rodovia 

Araraquara-Jau, Araraquara, Sao Paulo, Zip code: 14800-903, Brazil 

 

Corresponding Author: Carla Raquel Fontana: fontanacr@fcfar.unesp.br, phone (16) 

33015727 

Abstract 

Candida albicans is renowned as the leading fungal pathogen of oral candidosis,  the 

most frequent cause of fungal severe sepsis or septic shock in intensive care unit patients 

and mortality rate is high with invasive fungal infections. Therapy for mucosal infections is 

dominated by the azole antifungal agents (eg: fluconazole), and its overuse has led to 

development of resistant isolates. A resistance mechanism involves drug efflux pumps, 

leading antifungal substances to be expelled from the cells with subsequent reduction of its 

effectiveness. The aim of this study was to block this mechanism associating efflux pump 

inhibitors with aPDT (antimicrobial photodynamic therapy). aPDT can generates reactive 

oxygen species by an activation of a photosensitizer with light at specific wavelengths in the 

presence of oxygen. The association of aPDT mediated by methylene blue (MB) with efflux 

pump inhibitors (verapamil - VP and farnesol - FAR) in biofilms of Candida albicans was 

evaluated. The greatest reduction of viable colonies was seen with the combination of 215 

µg/ml of VP and 400 µg/mL of MB (2.79 log10 reduction), and 22 µg/ml FAR and 200 

µg/ml of MB (reduction 3.81 log10) with light dose of 44 J/cm2. Superior concentration of 

VP than FAR had the same reduction in viable cells, as well as a higher concentration of 

MB was required when the VP was used. Therefore, we can conclude that the association of 

aPDT with FAR as efflux pump inhibitor can lead to a further reduction of fungal biofilm, 

enhancing the efficacy of Candida infections treatment. 

Key-words: Candida albicans, antimicrobial photodynamic therapy, efflux pump, 

verapamil, farnesol, methylene blue, biofilm. 
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