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Nunes TSBS. Efeito da N-acetilcisteína em biofilme de Candida albicans [dissertação 
de mestrado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2019. 

RESUMO 
Candida albicans (Ca) é o principal fungo patógeno humano, responsável por 
infecções como a candidose orofaríngea e a candidemia. Essas infecções estão 
fortemente associadas com a formação de biofilmes. O uso abusivo de antifúngicos 
tem levado ao desenvolvimento de resistência fúngica. As terapias direcionadas aos 
biofilmes, principalmente contra a matriz extracelular (MEC), são relevantes para o 
desenvolvimento de novos tratamentos mais eficazes. Um dos agentes que tem 
demonstrado ação antibiofilme é a N-acetilcisteína (NAC). Assim, o objetivo deste 
estudo foi avaliar a ação da NAC em biofilmes in vitro de C. albicans susceptível 
(CaS) e resistente ao fluconazol (CaR). Culturas planctônicas de CaS e CaR foram 
cultivadas e submetidas ao teste de susceptilidade à NAC. Foram determinadas 
também a curva de inativação de ambas as cepas sob ação da NAC, seu efeito na 
formação do biofilme e no biofilme maduro. Por fim, foi avaliada a ação NAC na 
composição da MEC do biofilme, por meio da quantificação de peso seco total e do 
precipitado, polissacarídeos solúveis em água (WSP) e álcali (ASP), proteínas do 
sobrenadante e do precipitado e DNA extracelular (eDNA). Os dados obtidos foram 
analisados descritivamente e pelos testes ANOVA/Welch e Tukey/Gomes-Howell ou 
Kruskal-Wallis (=0,05). A concentração inibitória mínima da NAC com redução de 
90% (CIM90) foi de 25 mg/mL para ambas as cepas. Apesar de não ter sido 
encontrado nenhum valor de concentração fungicida mínima (CFM), a NAC reduziu 
(p≤ 0,001) a viabilidade fúngica em 1,81 a 4,06 log10 em ambas as cepas avaliadas. 
Na curva de inativação, apenas as concentrações ≥ CIM reduziram o crescimento 
fúngico durante 24 h, essa ação fungistática foi mais evidente entre 8-10h. 
Concentrações < CIM aumentaram o crescimento fúngico. Em biofilmes em 
formação, concentrações > CIM (100 e 50 mg/mL) inibiram a viabilidade (redução de 
1,41 a 2,77 log10) e a biomassa (redução de 39 a 88%), e para CaS a NAC 25 e 12,5 
mg/mL também reduziu biomassa em 77 e 34%, respectivamente. Esse efeito 
inibitório também foi observado em diferentes fases da formação do biofilme (24, 12 
e 6 h). Já em biofilmes maduros, apenas a NAC 100 mg/mL reduziu a viabilidade 
(1,12 a 2,30 log10) em ambas as cepas, e em CaR 50 e 25 mg/mL de NAC reduziram 
1,26 e 0,64 log10, respectivamente. Na biomassa, a NAC 100 mg/mL reduziu 69-72% 
para ambas as cepas, e em CaR a NAC 50 e 25 mg/mL também reduziu em 64 e 
48%, respectivamente. NAC 12,5 mg/mL também aumentou (p< 0,001) a viabilidade 
de CaS do biofilme maduro e em formação. Na análise dos componenetes da matriz 
dos bofilmes, foi observada uma tendência da NAC 100 mg/mL (biofilmes maduros) 
e 50 mg/mL (biofilmes em formação) em diminuir o peso seco do precipitado, 
proteínas do sobrenadante, WSP, ASP e eDNA. Assim, a NAC apresentou efeito 
fungistático contra as CaS e CaR, com um efeito concentração-dependente. O efeito 
antibiofilme da NAC foi decorrente de sua ação fungistática, uma vez que somente 
as concentrações que inibiram a viabilidade fúngica reduziram a biomassa. Houve 
uma tendência da NAC em diminuir os componentes solúveis da matriz. Este foi um 
estudo experimental in vitro inicial, que visa futuramente a aplicabilidade clínica da 
NAC como um coadjuvante no controle de biofilme de Ca sobre a superfície de 
próteses dentárias. 

Palavras – chave: Acetilcisteína. Biofilmes. Matriz extracelular. Candida albicans. 

Farmacorresistência fúngica. 
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Nunes TSBS. Effect of N-acetylcysteine on Candida albicans biofilm [dissertação de 
mestrado]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2019. 

ABSTRACT 

Candida albicans is the main fungal pathogen in humans, responsable for local and 
systemic infections, such as oropharyngeal candidiasis and candidemia. These 
fungal infections are associated with biofilm formation. The abusive use of antifungals 
has led to the development of fungal resistance. The therapies towards the biofilms, 
mainly against the matrix, are relevant for the development of more effective new 
treatments. One of the agents that have demonstrated antibiofilm action is N-
acetylcysteine (NAC). Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect in 
vitro of NAC on biofilms of C. albicans susceptible (CaS) and resistant to fluconazole 
(CaR). CaS and CaR were submitted to the susceptibility test to NAC. The time-kill 
curves of NAC and its effect on biofilm formation and mature biofilms were also 
determined for both strains. Finally, the effect of NAC on the composition of the 
biofilms matrix was evaluated [total and pellets’s dry weight, water (WSP) and alkali 
soluble polysaccharides (ASP), supernatant and pellet’s proteins, and extracellular 
DNA (eDNA)]. The data were descriptively analyzed and submitted to the 
ANOVA/Welch and Tukey/Gomes-Howell or Kruskal-Wallis tests (= 0.05). The 
minimum inhibitory concentration of NAC with 90% of reduction (MIC90) was 25 
mg/mL. Although no minimum fungicidal concentration (MFC) value was found, NAC 
reduced (p≤ 0,001) the fungal viability by 1.81 to 4.06 log10 for both strains. In the 

time-kill curves, only concentrations ≥ MIC reduced the fungal growth for 24 h, this 
fungistatic action was most evident between 8-10 h. Concentrations < MIC increased 
the fungal growth. For biofilm formation, concentrations > MIC (100 and 50 mg/mL) 
inhibited the viability (reduction of 1.41 to 2.77 log10) and the biomass (reduction of 
39 to 88%) for both strains, and for CaS NAC at 25 and 12.5 mg/mL reduced the 
biomass in 77 and 34%, respectively. This inhibitory effect of NAC was also observed 
in differents stages of biofilm formation (24, 12, and 6h). For mature biofilms, only 
NAC at 100 mg/mL reduced the viability (1.12 to 2.30 log10) of both strains, and for 
CaR 50 and 25 mg/mL of NAC reduced 1.26 and 0.64 log10, respectively. NAC 100 
mg/mL reduced the biomass in 69-72% for both strains, and for CaR NAC at 50 and 
25 mg/mL also reduced the biomass in 64 and 48%, respectively. NAC 12.5 mg/mL 
also increased (p< 0.001) the CaS viability during biofilm formation and for mature 
biofilm. For the components of biofilms matrix, NAC at 100 mg/mL (mature biofilms) 
and 50 mg/mL (biofilm formation) seems to show a tendency in decreasing the 
pellet’s dry weight, supernatant’s proteins, WSP, ASP, and eDNA. Therefore, NAC 
showed a fungistatic effect against CaS and CaR, with a concentration-dependent 
effect. The antibiofilm effect was due to its fungistatic action, since only 
concentrations that inhibited fungal viability reduced the biofilms biomass. NAC 
seems to reduce the soluble components of the biofilms matrix. This is an initial in 
vitro study, which will drive the future clinical application of NAC as a coadjuvant in 
the control of Ca biofilm on the surface of dental prostheses. 

Keywords:  Acetylcysteine. Biofilms. Extracellular matrix. Candida albicans. Fungal 
drug resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Biofilme é o nome dado a uma comunidade complexa de micro-organismos 

incorporados em uma matriz extracelular (MEC), aderida a uma superfície inerte ou 

viva1-3. A formação do biofilme é dividida em algumas fases e organizada de forma 

cíclica e contínua3. A estrutura de um biofilme maduro proporciona vantagens para 

os micro-organismos em comparação com sua forma planctônica, pois a 

organização em comunidade facilita a captação de nutrientes, maior proteção contra 

desidratação e resistência a antimicrobianos4. Os biofilmes são responsáveis por 

boa parte das infecções humanas e têm ligação com a exacerbação ou amenização 

dos sintomas, tornando as infecções persistentes difíceis de serem eliminadas por 

antimicrobianos e pelo sistema imunológico1. 

A candidíase é a infecção fúngica que mais acomete os seres humanos, 

sendo causada por fungos do gênero Candida, principalmente pela espécie Candida 

albicans, que é a mais prevalente1. C. albicans vive como um micro-organismo 

comensal nas mucosas oral e genital, trato digestivo e pele na maioria dos 

indivíduos saudáveis. Entretanto, sob certas condições, pode ocorrer a transição de 

fungo comensal para patógeno oportunista, podendo invadir tecidos e provocar 

infecções5. A capacidade de C. albicans mudar sua morfologia de levedura 

(comensal) para forma filamentosa de hifas ou pseudohifas (invasiva, infecciosa) é 

conhecida como polimorfismo6. Outro importante fator de virulência desse fungo é a 

sua flexibilidade de adaptação e capacidade de adesão em sítios variados, 

principalmente a formação de biofilme7. Infecções microbianas de uma forma geral, 

o que inclui a candidíase bucal, estão fortemente associadas a biofilmes8.

Dentre os fatores de risco para o desencadeamento da candidíase 

orofaríngea está o uso de próteses dentárias (conhecida como estomatite protética), 

antibióticos por tempo prolongado, terapias imunossupressoras, diabetes, má 

nutrição e a debilidade decorrente do tratamento do câncer (quimio e 

radioterapia)9,10. Devido à forte ligação da infecção fúngica com o estado 

imunológico do paciente, a candidíase já foi considerada um indicador do 

desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) antes do 

surgimento dos antirretrovirais11. Em determinados casos, a infecção bucal pode se 

prolongar para o trato gastrointestinal inferior ou para a corrente sanguínea, gerando 

um quadro de fungemia8. Mais de 90% dos casos de fungemia são provocados pelo 
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gênero Candida (candidemia), e essa infecção sistêmica em pacientes 

imunossuprimidos pode evoluir para o óbito em 40% a quase 80% dos casos8,12,13. 

Nas últimas décadas houve um crescimento considerável dos casos de infecções 

nocominais geradas por fungos, aumentando consequentemente o índice de 

mortalidade; até 60% dos óbitos provenientes dessas infecções hospitalares são 

causadas por fungos14. Candida spp. vêm se destacando nesse contexto, pois 

corresponde a até 80% das infecções fúngicas de origem hospitalar e corresponde a 

quarta causa de infecção da corrente sanguínea14, geralmente associadas a uso de 

cateter7. Essas infecções são sérias, pois células organizadas em biofilme são 

resistentes a antifúngicos, sendo necessárias novas terapias para eliminar o 

biofilme7.  

Um importante componente do biofilme é a MEC, que é responsável pela 

arquitetura tridimensional do biofilme e propriedades mecânicas, como força 

adesiva, coesão e rigidez, além de permitir agregação ou agregados de células 

organizadas (microcolônias)15. Esse ambiente modula a expressão gênica, o 

metabolismo e a sinalização celular por moléculas que influenciam o comportamento 

microbiano (quorum sensing)15. De maneira geral, a MEC do biofilme é composto 

por carbiodratos (β-glucanos e mananas), proteínas, lipídios e DNA extracelular 

(eDNA)16. Entretanto, apesar desta vasta variedade na sua composição, a função de 

cada componente presente na MEC de C. albicans ainda não é conhecida16. Uma 

vez que a MEC protege as células dentro do biofilme e atua como uma barreira física 

aos agentes externos, como antimicrobianos17, novas terapias direcionadas para a 

desestruturação da MEC podem ser potencialmente promissoras. 

Tradicionalmente a candidíase é tratada por medicamentos tópicos ou 

sistêmicos18. A terapia medicamentosa tópica muitas vezes têm resultados efetivos, 

porém sua concentração na cavidade bucal torna-se reduzida a valores 

subterapêuticos devido aos efeitos diluentes da saliva e à ação de limpeza da 

musculatura bucal, necessitando de múltiplas doses do medicamento e cooperação 

do paciente19. A terapia medicamentosa sistêmica, por sua vez, pode promover 

efeitos colaterais hepatotóxicos e/ou nefrotóxicos, o que exige muita cautela durante 

sua prescrição19, além do risco de desenvolver cepas resistentes devido ao uso 

indiscriminado dos agentes antifúngicos20. Clinicamente, a resistência aos 

antifúngicos provoca a falha de determinada terapia antifúngica, resultando na 

persistência ou até progressão da infecção21. Em termos laboratoriais, a resistência 
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antifúngica é mensurada pela Concentração Inibitória Mínima (CIM), ou seja, a 

concentração mínima do fármaco necessária para inibir o crescimento do micro-

organismo22. A partir da CIM, por meio de protocolos padrões, se estabelece uma 

série de concentrações do agente antimicrobiano ao longo de um período de tempo 

definido. Atualmente, a resistência microbiana é uma ameaça mundial e uma das 

maiores preocupações da área da saúde23. 

Devido às limitações apresentadas atualmente pelos tratamentos disponíveis 

para infecções microbianas, outros métodos antimicrobianos estão sendo 

pesquisados. Uma alternativa terapêutica é a N-acetilcisteína (NAC), um derivado do 

aminoácido L-cisteína24,25. A NAC é um agente mucolítico com ampla margem de 

segurança e bastante difundido na prática médica26-31, comercialmente conhecido 

como Fuimucil/Flumucil, Bromuc, etc. Sua fração ativa, sítio tiol (-sh), desempenha 

um papel na eliminação de radicais livres e destruição das ligações de dissulfeto 

intermolecular ou intramolecular em proteínas, o que reduz a viscosidade das 

secreções32,33. A NAC é um potente antioxidante, atuando contra radiais livres 

oxidantes nas células do tecido pulmonar25, sendo administrado na medicina por 

vias inalatória, intravenosa1 e principalmente oral e intramuscular34.  

A NAC tem múltiplas aplicações terapêuticas, sendo mais frequentemente 

usada para reduzir a viscosidade do muco em bronquite crônica25,26,28-30,35, em 

pacientes com comprometimento pulmonar, incluindo pacientes pediátricos com 

fibrose cística30, e como desintoxicante para overdose de paracetamol24,29,31,36,37. Já 

existem evidências de que a NAC, isolada ou em associação com antibiótico, pode 

diminuir o risco da intensificação de bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva e 

rinossinusite34. Os bons resultados da NAC na medicina pulmonar têm despertado 

certo interesse em estudar seu efeito em outras doenças mediadas por biofilme27. 

Por exemplo, na agricultura, já foi demonstrada a capacidade da NAC em controlar 

bactérias que atacam citrus, oliveiras, tomates e hortaliças38. A bactéria Xylella 

fastidiosa forma um biofilme no xilema das plantas, que compromete o fluxo de água 

e sais minerais. Sob forma de pulverizador, a NAC, além de regredir a doença, 

possibilitou aumento na produtividade, e os frutos apresentaram maior diâmetro38. 

Essas investigações de novas indicações de medicamentos que originalmente são 

designados para outra proposta são conhecidas como “reaproveitamento de 

medicamento” (drug repurposing), cujas vantagens incluem menor tempo e menor 
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custo de investigação, como aqueles despendidos para a avaliação clínica de 

segurança do medicamento39. 

A NAC é um composto não antibiótico que tem sido investigada com relação a 

suas propriedades antimicrobianas27,29,30. Foi demonstrado que a NAC diminuiu a 

produção de polissacarídeos extracelulares, rompeu biofilmes maduros e reduziu a 

adesão das bactérias a superfícies27,31. Na área odontológica, a NAC tem se 

mostrado eficiente na redução da formação dos biofilmes em uma variedade de 

patógenos endodônticos clinicamente importantes27,29. Pesquisas recentes 

exploraram a capacidade da NAC em aumentar os efeitos dos antibióticos 

convencionais40, seu uso na inibição da adesão de bactérias às células epiteliais e 

superfície de dispositivos médicos31,36, e sua ação na formação de biofilme de uma 

gama de bactérias importantes na área da saúde, tais como: Pseudomonas 

aeruginosa30,41, Escherichia coli42, Staphylococcus epidermidis43, Staphylococcus 

aureus31 e Streptococcus pneumoniae40.  

Pesquisas in vitro sugerem que a NAC tem uma atividade antibiofilme 

promissora, com atividade antimicrobiana contra diferentes micro-organismos27,31,40-

43. Porém, ainda são desconhecidos os mecanismos dessa atividade antimicrobiana

e antibiofilme da NAC, necessitando de mais pesquisas para entender melhor o 

potencial dessa substância nas infecções relacionadas a biofilmes. Existem algumas 

hipóteses para explicar o mecanismo da atividade antimicrobiana da NAC: 1. inibição 

competitiva da utilização de cisteína; 2. reação do grupo sulfidril da NAC com 

proteínas bacterianas; e 3. desorganização do equilíbrio redox intracelular com 

potenciais efeitos indiretos no metabolismo celular e vias de transdução de sinal 

intracelular41,44. Já a atividade da NAC na dispersão do biofilme pré-formado pode 

ser devido à perturbação da fisiologia microbiana, ou devido a um efeito direto da 

NAC na arquitetura da MEC do biofilme (por quelação de cálcio e magnésio ou 

interação com componentes cruciais na MEC)41,44.  

Alguns estudos avaliaram a ação da NAC sobre C. albicans45-47, porém em 

apenas um deles foi utilizado cepas padrões46, os outros trabalharam com isolados 

clínicos. Sabe-se que cepas de isolados clínicos apresentam diferenças fenotípicas 

que podem afetar seu comportamento, como virulência e capacidade de formação 

de biofilme, e por isso é importante avaliar cepas padrões. Adicionalmente, a ação 

da NAC contra cepas resistentes a antifúngicos ainda não foi avaliada, e, caso 

efetiva, pode indicar a NAC como uma alternativa aos antifúngicos convencionais. 
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Também não foram encontrados estudos sobre o efeito da NAC na composição da 

matriz do biofilme fúngico. Assim, a hipótese do presente estudo in vitro é que a 

NAC pode apresentar efeito antifúngico e/ou antibiofilme contra cepas padrões de C. 

albicans susceptível (CaS) e resistente (CaR) ao fluconazol. 

Este estudo visa a possibilidade da aplicação clínica da NAC como uma 

solução auxiliar no controle do biofilme de Ca sobre a susperfície de próteses 

dentárias e outros dispositivos médicos que apresentam formação de biofilme de Ca, 

podendo atuar na prevenção e/ou tratamento da candidíase associada ao uso de 

prótese (estomatite protética). 
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7 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos, a presente investigação concluiu que: 

1- A NAC apresentou apenas efeito fungistático, mas não fungicida, contra

CaS e CaR. Foi observado um efeito concentração-dependente, sendo

que a concentração subCIM de 12,5 mg/mL apresentou um efeito oposto

às concentrações acima e igual à CIM;

2- A NAC só apresentou efeito antibiofilme para CaS nos biofilmes em

formação de 48h. Nos outros biofilmes, esse efeito foi decorrente de sua

ação fungistática, uma vez que somente as concentrações que inibiram a

viabilidade fúngica reduziram a biomassa tanto de biofilmes maduro como

de biofilmes em formação em tempos reduzidos para ambas as cepas.

3- Nos componentes da matriz dos biofilmes, apesar de não ter sido possível

realizar uma análise inferencial, observou-se uma tendência de redução

dos componentes da matriz (WSP, ASP, proteínas e eDNA) dos biofilmes

tratados com a NAC para ambas as cepas, com efeito mais evidente sobre

os componentes solúveis da matriz.
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