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Panariello BHD. Influência de alterações genéticas, do fluconazol e de enzimas hidrolíticas na 

matriz extracelular de biofilmes de Candida susceptível e resistente a fluconazol [Tese de 

Doutorado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2017. 

RESUMO 

Biofilmes formados por Candida estão relacionados a infecções bucais, como a candidíase. 

Embora a resistência do biofilme seja multifatorial, a proteção exercida por sua matriz 

extracelular (MEC) é importante para os altos níveis de resistência a drogas antifúngicas. O 

conhecimento dos princípios estruturais da MEC possibilita maior compreensão de como atuar 

para desorganizá-la e melhorar a difusão de agentes antifúngicos para que atinjam mais 

eficientemente o biofilme, além de, futuramente, possibilitar o desenvolvimento de terapias 

mais eficazes para o controle da formação de biofilmes. Sendo assim, os objetivos principais 

deste estudo foram: (1) verificar a influência da inativação de genes envolvidos na filamentação 

(EFG1 e TEC1) em características estruturais dos biofilmes e na produção de componentes da 

MEC; (2) verificar a influência do fluconazol (FLZ) na MEC de biofilmes de Candida albicans 

ATCC 90028 (susceptível a fluconazol- CaS), C. albicans ATCC 96901 (resistente a 

fluconazol- CaR), Candida glabrata ATCC 2001 (susceptível a fluconazol- CgS) e C. glabrata 

ATCC 200918 (resistente a fluconazol- CgR) e (3) estudar a ação de enzimas hidrolíticas 

(DNase, Dextranase e β-glucanase individualmente ou em diferentes combinações) sobre a 

MEC de biofilmes de CaS e CaR. Biofilmes maduros (48 horas) foram analisados através de 

contagem de unidades formadoras de colônia (ufc/mL), peso seco total, peso seco insolúvel e 

proteínas insolúveis. Os componentes da MEC- polissacarídeos solúveis em álcali (ASPs), 

polissacarídeos solúveis em água (WSPs), DNA extracelular (eDNA) e proteínas solúveis- 

foram quantificados. No estudo 1, foi observado que o conteúdo de ASPs é significativamente 

maior em cepa parental de C. albicans em comparação com as cepas mutantes Δ/Δ efg1 e Δ/Δ 

tec1, o que indica que a produção de ASPs pode estar relacionada à morfologia celular 

filamentosa em C. albicans. No estudo 2, observou-se que as biomassas totais e WSPs foram 

significativamente reduzidos pelo FLZ na MEC de CaS, CaR, CgS e CgR, mas as quantidades 

de eDNA e proteínas não foram influenciadas pela presença de FLZ nem pelo tipo de cepa. O 

FLZ interferiu na morfologia celular e na estrutura dos biofilmes, reduzindo a formação de hifas 

nos biofilmes de CaS e CaR e diminuindo o número de células nos biofilmes de CgS e CgR. 

No estudo 3, observou-se que exposição de biofilmes maduros à DNase por 5 minutos reduziu 

o conteudo de eDNA, polissacarídeos e proteínas solúveis da MEC de CaS e CaR, sendo um

promissor adjuvante para terapias antibiofilme. A redução de polissacarídeos extracelulares e 



do conteúdo de proteínas pela DNase indicam que esses componentes estão interligados ao 

eDNA na MEC de CaS e CaR. Portanto, células filamentosas têm tendência de produzirem 

mais exopolissacarídeos, e estes componentes estão interligados ao eDNA e a proteínas solúveis 

na MEC de biofilmes de C. albicans. Para reduzir componentes da matriz e desorganizar a 

estrutura formada por eDNA-exopolissacarídeos-proteínas, a aplicação de enzima DNase por 5 

min em biofilmes maduros de C. albicans se mostrou eficaz.  

Palavras chave: Candida. Biofilmes. Matriz extracelular. Resistência a medicamentos. 

Fluconazol. Mutação.  



Panariello BHD. Influence of genetic alterations, fluconazole and hydrolytic enzymes on the 

extracellular matrix of fluconazole-susceptible and -resistant Candida biofilms [Tese de 

Doutorado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2017. 

ABSTRACT 

Biofilms formed by Candida are related to bucal infections, such as candidiasis. Although the 

biofilm resistance is multifactorial, the protection exerted by its extracellular matrix (ECM) is 

essential for its high levels of resistance to antifungals. The knowledge of the structural 

principles of the ECM permits a better understanding of how to disorganize the ECM and 

improve the diffusion of antifungal drugs to reach the biofilm. Moreover, the study of the ECM 

may enable the development of more effective therapies to control biofilm formation. Thus, the 

main objectives of this study were: (1) to verify the influence of the inactivation of genes 

involved in filamentation and structural characteristics of the biofilms (EFG1 and TEC1) on the 

production of ECM components; (2) to verify the influence of fluconazole (FLZ) on the 

biofilms’ ECM of Candida albicans ATCC 90028 (fluconazole-susceptible: CaS), C. albicans 

ATCC 96901 (fluconazole-resistant: CaR), Candida glabrata ATCC 2001 (fluconazole-

susceptible: CgS) and C. glabrata ATCC 200918 (fluconazole-resistant: CgR) and (3) to study 

the action of hydrolytic enzymes (DNase, Dextranase and β-glucanase individually or in 

different combinations) on the ECM of CaS and CaR biofilms. Mature biofilms (48 hours) were 

analyzed by colony counting forming units (cfu/mL), total dry weight, insoluble dry-weight and 

total proteins. ECM components- alkali-soluble polysaccharides (ASPs), water-soluble 

polysaccharides (WSPs), extracellular DNA (eDNA) and soluble proteins- were quantified. In 

study 1, it was observed that ASPs content is significantly higher in C. albicans parental strain 

compared to the mutant strains Δ/Δ efg1 and Δ/Δ tec1, indicating that the production of ASPs 

may be related to the filamentous cell morphology in C. albicans. In study 2, it was observed 

that the total biomasses and WSPs were significantly reduced by FLZ in the ECM of CaS, CaR, 

CgS and CgR, but the amounts of eDNA and proteins were not influenced by the presence of 

FLZ nor by type of strain. FLZ interfered on the cellular morphology and structure of biofilms, 

reducing hyphae formation in CaS and CaR biofilms and reducing the number of cells in CgS 

and CgR biofilms. The study 3 demonstrated that exposure of mature biofilms to DNase for 5 

minutes reduced the eDNA, polysaccharides and soluble proteins of the ECM of CaS and CaR, 

being a promising adjuvant for antibiofilm therapies. The reduction of extracellular 

polysaccharides and soluble proteins by DNase indicates that these components are intertwined 

to eDNA in the ECM of CaS and CaR. Therefore, filamentous cells tend to produce more 



exopolysaccharides, and these components are intertwined to eDNA and soluble proteins in the 

ECM of C. albicans biofilms. To reduce matrix components and disrupt the structure formed 

by eDNA-exopolysaccharide-proteins, 5 min exposure of mature biofilms to DNase showed to 

be effective. 

Keywords: Candida. Biofilms. Extracellular matrix. Drug resistance. Fluconazole. Mutation.
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1 INTRODUÇÃO 

Os microrganismos do gênero Candida são fungos comensais da cavidade oral de 

indivíduos saudáveis que podem se tornar agentes patogênicos oportunistas em algumas 

situações, por exemplo, quando há alterações no sistema imunológico, disfunção metabólica ou 

em população de idade avançada (Abaci et al.1, 2010; Dagistan et al.7, 2009; Li et al.13, 2007; 

Luo, Samaranayake15, 2002; Pfaller, Diekema31, 2007; Samaranayake, Samaranayake38, 

2001).  Além disso, o uso crescente de antibióticos de amplo espectro, quimioterapias 

citotóxicas e transplantes também intensificam o risco de infecções por esses fungos 

oportunistas (Pfaller, Diekema31, 2007). Essas infecções são conhecidas como candidíase. A 

Candida albicans é a espécie mais prevalente associada a candidíase, seguida pela Candida 

glabrata, que é a espécie não-albicans mais prevalente que tem sido associada ao 

desenvolvimento de infecções orais (Abaci et al.1, 2010; Dagistan et al.7, 2009; Li et al.13, 2007; 

Luo, Samaranayake15, 2002; Samaranayake, Samaranayake38, 2001). A crescente importância 

de C. glabrata como um oportunista em indivíduos imunocomprometidos tem sido relatada 

(Bennet et al.3, 2001; Pfaller, Diekema31, 2007), principalmente devido a sua habilidade inata 

para adquirir resistência antifúngica (Mann et al.17 2009; Tsai et al.44, 2010).  

Infecções causadas por Candida estão frequentemente associadas à formação de 

biofilmes (Nobile, Mitchell26, 2007). O crescimento de biofilme se inicia quando células 

planctônicas aderem a um determinado substrato. Em seguida, ocorre profileração de células 

de levedura na superfície do substrato e o início do desenvolvimento de hifas. O passo final 

para o desenvolvimento do biofilme é o estágio de maturação, no qual o crescimento em forma 

de levedura é reprimido, o crescimento de hifas se eleva e matriz extracelular (MEC) encobre 

o biofilme (Blankenship, Mitchell5, 2006). A via de desenvolvimento de hifas é crítica para que

haja formação significativa de biomassa de biofilme (Ramage et al.35, 2002). Mutantes com 

defeitos no fator de transcrição EFG1 (enhanced filamentous growth), o principal ativador do 

desenvolvimento de hifas, não foram capazes de formar nem mesmo uma monocamada de 

células sobre superfícies de poliestireno (Ramage et al.35, 2002). Além de EFG1, o fator de 

transcrição TEC1 também é necessário para a formação de hifas (Schweizer et al.40, 2000). Foi 

observado que biofilmes produzidos por cepa mutante com ausência do fator de transcrição 

TEC1  (Δ/Δ tec1) eram rudimentares, possuindo menos de 20 μm de espessura (Ramage et al.35, 

2002). Cepas mutantes com defeitos em genes de filamentação são menos virulentas do que  

suas cepas parentais e apresentam menores níveis de infectividade de células endoteliais e 

catéteres (Lewis et al.12, 2002; Lo et al.14, 1997).  

14 
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Algumas espécies de Candida possuem resistência intrínseca a drogas antifúngicas, 

especialmente ao fluconazol (Pfaller, Diekma31, 2007; Tsai et al.44, 2010). Em contraste, a 

resistência pode ser desenvolvida pelo microrganismo após longos períodos de exposição a 

antifúngicos (Shapiro et al.41, 2011). Dessa forma, uma grande preocupação com os biofilmes 

de Candida é que suas células podem ter uma susceptibilidade reduzida contra azóis e 

polienenos, devido ao desenvolvimento de resistência (Pfaller et al.30, 2002). A resistência dos 

biofilmes de Candida é multifatorial e está associada ao estado fisiológico das células, à 

ativação de bombas de efluxo de drogas e ao efeito protetor dos β-glucanos presentes na MEC 

de C. albicans, que se ligam ao fluconazol e à anfotericina B (Nett et al.24, 2007, Nett et al.25, 

2010), dificultando a penetração desses fármacos nos biofilmes (Vediyappan et al.45, 2010). 

Foi demonstrado que a MEC de biofilme de C. albicans possui grandes quantidades de 

β-1,6 glucanos e α-mananas, que interagem para formar um complexo manano-glucano 

(MGCx) (Mitchell et al.20, 2015; Zarnowski et al47., 2014). Esta interação de exopolissacarídeos 

foi considerada crucial para a proteção do biofilme contra tratamento medicamentoso (Mitchell 

et al.21, 2016). Além disso, demonstrou-se que o DNA extracelular (eDNA) contribui para a 

integridade estrutural do biofilme de C. albicans (Martins et al.18, 2012; Rajendran et al.34, 

2014). Esforços para hidrolisar polissacarídeos e ácidos nucleicos da MEC têm sido eficazes na 

sensibilização de biofilmes de Candida e Aspergillus (Martins et al.18, 2012; Mitchell et al.20, 

2015; Nett et al.24,2007; Rajendran et al.33, 2013). O acúmulo de α-mananos foi bloqueado com 

α-manosidase, uma enzima que catalisa a hidrólise de resíduos terminais não redutores de α-D-

manose em α-D-manosídeos, aumentando a atividade do fluconazol contra os biofilmes de C. 

albicans (Mitchell et al.20, 2015). Além disso, biofilmes de 24 horas desafiados com RPMI 

contendo diferentes concentrações de antifúngicos isolados ou em combinação com DNase 

mostraram que a adição de DNase aumentou a susceptibilidade das células de C. albicans à 

anfotericina B (Martins  et al.18, 2012). Ademais, demonstrou-se que a combinação de biofilmes 

com DNase associada a anfotericina B e caspofungina melhorou significativamente a 

susceptibilidade antifúngica em biofilme de Aspergillus fumigatus (Rajendran et al.33, 2013).

A matriz extracelular é considerada um dos maiores desafios no controle do biofilme 

oral (Panariello et al.29, 2017). Sendo assim, o conhecimento dos princípios estruturais da matriz 

extracelular possibilita maior compreensão de como atuar para desorganizá-la e melhorar a 

difusão de agentes antifúngicos através do biofilme, a fim de que atinjam mais eficientemente 

as células de Candida. Além disso, possibilita que, futuramente, sejam desenvolvidas terapias 

mais eficazes para o controle da formação e patogenicidade de biofilmes de Candida. Portanto, 

os objetivos principais deste estudo foram: (1) caracterizar a matriz extracelular de biofilmes 

15 
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de cepas mutantes (Δ/Δ efg1 e Δ/Δ tec1) e cepa parental (wild-type-WT) de C. albicans para 

verificar a influência da inativação de genes envolvidos na filamentação e em características 

estruturais dos biofilmes na produção de componentes da MEC; (2) caracterizar a MEC de 

biofilmes de C. albicans e C. glabrata susceptíveis e resistentes ao fluconazol na presença e na 

ausência desta droga para verificar sua influência na MEC dos biofilmes destas cepas e (3) 

estudar a ação de enzimas hidrolíticas (DNase, Dextranase e β-glucanase individualmente ou 

em diferentes combinações) sobre a MEC de biofilmes de C. albicans susceptível e resistente 

a fluconazol. 

16 
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5 CONCLUSÃO 

1. O conteúdo de ASPs é significativamente maior em cepa parental de C.

albicans (SN425) em comparação com as cepas mutantes com deficência na

formação de hifas e/ou biofilmes, Δ/Δ efg1 (CJN 2302) e Δ/Δ tec1 (CJN

2330), indicando que a produção de ASPs pode estar relacionada à morfologia

celular filamentosa.

2. WSPs e as biomassas são diretamente afetados pela presença de FLZ durante

formação de biofilmes, enquanto eDNA e proteínas permanecem estáveis nas

cepas C. albicans ATCC 90028 (susceptível à fluconazol), C. albicans ATCC

96901 (resistente a fluconazol), C. glabrata ATCC 2001 (susceptível à

fluconazol)  e C. glabrata ATCC 200918 (resistente a fluconazol).

3. FLZ impediu o acúmulo de WSPs e reduziu as biomassas, atuando em hifas

em C. albicans ATCC 90028 e C. albicans ATCC 96901, e reduzindo a

quantidade de células em C. glabrata ATCC 2001 e C. glabrata ATCC

200918.

4. A exposição de biofilmes de 48 horas a DNase reduziu eDNA, polissacarídeos

e proteínas solúveis das matrizes extracelulares de C. albicans ATCC 90028

e C. albicans ATCC 96901.

5. A redução de polissacarídeos extracelulares e de proteínas solúveis pela

DNase sugere que estes componentes estejam interligados ao eDNA nas

matrizes extracelulares de C. albicans ATCC 90028 e C. albicans ATCC

96901.
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