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RESUMO 

 

Atualmente, a incidência de infecções fúngicas tem aumentado significativamente, 

contribuindo assim para morbidade e mortalidade. Esse fato que tem como umas das 

principais causas o aumento da resistência antimicrobiana, estando associado à produção de 

biofilme que tem um elevado nível de resistência antimicrobiana juntamente com o arsenal 

farmacológico antifúngico limitado, quando comparado ao arsenal antibacteriano, leva a 

necessidade do desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. A berberina tem 

demonstrado ter ampla atividade antibacteriana e antifúngica.  Dentro desse contexto, o 

objetivo foi avaliar o potencial antifúngico da berberina frente às cepas de Candida spp. e 

Cryptococcus neoformans resistentes ao fluconazol, bem como avaliar o efeito da berberina 

frente às cepas de Candida spp. em forma de bioflme. A avaliação do efeito antifúngico foi 

determinada pelo método de microdiluição em caldo (M27-A3) e por meio de técnicas de 

citometria de fluxo em que foram avaliados elementos que contribuam para elucidação do 

provável mecanismo de ação da berberina. Para a avaliação da atividade de células fúngicas 

do biofilme, utilizou-se o ensaio colorimétrico com o sal de tetrazólio (MTT), a fim de 

determinar a suscetibilidade das células sésseis. As cepas de Candida spp. e Cryptococcus 

neoformans resistentes ao fluconazol após 24h e 72h apresentaram a Concentração Inibitória 

Mínima (CIM) igual  8 µg/mL e 16 – 24 µg/mL, respectivamente, demonstrando assim, 

apresentar atividade antifúngica significativa, que sendo confirmada posteriormente por 

técnicas da citometria de fluxo, após a exposição das células ao composto sintético cloreto de 

berberina, foram observadas alterações concementes a ruptura da integridade da membrana 

plasmática e mitocondrial, danos ao DNA e provavelmente o desencadeamento de tais 

eventos conduziu a morte celular por apoptose. Em relação aos isolados formadores de 

biofilme, esses ao serem expostos a berberina apresentaram CIM inferior a 37,5 µg/mL 

(CIM50), sendo a redução considerada estatisticamente significativa na atividade celular do 

biofilme (P < 0,001). Sendo assim, as atividades, no presente estudo aliados a busca de mais 

elementos que contribuam para a melhor compreensão e o desenvolvimento biotecnológico de 

um fitoproduto, tomando como exemplo a molécula de estudo, a berberina, sendo aqui 

elencada como possível protótipo de moléculas promissoras com propriedades antifúngicas.  

 

Palavras-chave: Candida spp.. Cryptococcus neoformans. Biofilme. Berberina. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the incidence of fungal infections has increased significantly, contributing to 

morbidity and mortality. It has as one of its main causes the increase of antibiotic resistance. 

Recently associated with biofilm production, which has a high level of antibiotic resistance, 

coupled with the limited antifungal pharmacological when compared to antibacterial, it leads 

to the need for the development of new therapeutic strategies. The berberine has shown to 

have broad antibacterial and antifungal activity. In this context, the objective was to evaluate 

the antifungal potential of berberine against strains of Candida spp. and Cryptococcus 

neoformans resistant to fluconazole and evaluate the effect of berberine against strains of 

Candida tropicalis in biofilm formation. The evaluation of the antifungal effect was 

determined by microdilution in broth (M27-A3) and by flow cytometry techniques, in which 

the likely mechanism of action of that compound was evaluated. For the assessment of the 

biofilm, a colorimetric assay (MTT) was used to determine the susceptibility of sessile cells. 

Strains of Candida spp. and Cryptococcus neoformans resistant to fluconazole after 24h and 

72h showed the minimum inhibitory concentration (MIC) equal to 8 μg/mL and 16-24 μg/ml, 

respectively. It demonstrates a significant antifungal activity, which, in accordance with 

cytometry, after the cells were treated with berberine, promoted damage to DNA, changes in 

the integrity of the plasma and mitochondrial membrane, caused and probably led to cell 

death by apoptosis. Regarding isolated biofilm formers, when exposed to berberine, they 

showed a MIC of less than 37.5 mg/mL (MIC 50%), causing a statistically significant 

reduction in the cellular activity of the biofilm (P <0.001). Therefore, considering these 

activities, coupled with the lack of studies related to biotechnological development of a 

phytoproduct, berberine becomes a source of promising molecules with antifungal properties. 

 

 

Keywords: Candida spp.. Cryptococcus neoformans. Biofilm. Berberine. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas diversos fatores relacionados com o avanço da medicina, como a 

introdução de novas técnicas diagnósticas e invasivas, a maior eficácia nas técnicas de 

transplantes e o uso de agentes imunossupressores e quimioterápicos têm sido 

responsabilizados pelo aumento de sobrevida dos pacientes (KOTHAVADE et al., 2010; 

SCHMALRECK et al., 2012; SILVA et al., 2012). Entretanto, infecções oportunistas, como 

as infecções causadas por fungos, surgiram como complicações nestes pacientes 

imunocomprometidos. Dentre as infecções fúngicas oportunistas, a candidíase tem sido 

aquela mais documentada nos diferentes grupos de pacientes portadores de imunodeficiências, 

apresentando-se como infecções superficiais ou invasivas, com envolvimento de um ou 

múltiplos órgãos (SILVA et al., 2012). 

Com o aumento no número de infecções fúngicas hematogênicas no decorrer dos anos, 

foi possível observar uma mudança epidemiológica com a elevação do número de infecções 

por espécies de Candida não albicans (CNA) (GAMARRA, 2010; CHI et al., 2011). 

Anteriormente, as infecções por espécies C. albicans ultrapassavam 50% dos casos 

(PFALLER; DIEKEMA, 2007, SARDI et al., 2013). O aumento dessa taxa de infecção é 

decorrência de vários fatores, como doença de base (câncer e neutropenia), faixa etária e tipo 

de internação (leito comum, unidade de terapia intensiva – UTI). Grande número de casos de 

infecções por CNA, chegando até 71%, foram observados em pacientes com câncer e que 

faziam uso de cateteres (KRCMERY; BARNES, 2002). 

Estudo realizado com 2019 pacientes nos Estados Unidos demonstrou prevalência de 

candidemia causada por espécies de Candida não albicans em 54,4%, este resultado foi 

superior à incidência de candidemia causada por Candida albicans (45,6%) (HORN et al., 

2009). Outro estudo de vigilância, C. albicans foi responsável por causar 44% dos casos de 

doença invasiva (LYON et al., 2010). 

No Brasil, vários investigadores têm descrito a epidemiologia da candidemia em 

hospitais terciários. A taxa de incidência de candidemia continua a ser elevada, com taxas de 

incidência variando 1,27-2,49 por 1.000 admissões. (WILLE et al., 2013). 

No Hospital Universitário de Londrina foi realizado um estudo no período de 2005 a 

2007 em que foi isolado gênero Candida da urina, hemocultura, secreção traqueal, unhas e 

lesões da pele. Dentre as espécies de Candida, a C. albicans foi a mais isolada, mas espécies 
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de CNA representaram 64% dos isolados, incluindo predominantemente Candida tropicalis 

(33,2%) e Candida parapsilosis (19,2%) (FURLANETO et al., 2011). 

 Outro fungo patógeno oportunista que gera bastante problema na saúde pública 

principalmente devido ao número crescente de indivíduos imunocomprometidos é o 

Cryptococcus neoformans, que de acordo com estudos, a mortalidade geral por criptococose 

sistêmica grave, gera aproximadamente 600.000 mortes por ano (PARK, 2009). Embora tenha 

arsenal antifúngico para o tratamento da criptococose, as falhas são inevitáveis, 

principalmente quando relacionado à resistência por parte das leveduras aos fármacos 

(PFALLER, 2012). 

A problemática mais atual são as infecções hospitalares associadas a biofilmes que são 

de difícil tratamento uma vez que estas estruturas microbianas apresentam resistência, tanto 

aos antimicrobianos convencionais quanto aos mecanismos de defesas do hospedeiro, sendo a 

Candida spp. uma das principais responsáveis por essas infecções, principalmente associadas 

a dispositivos médicos implantados (SARDI et al., 2013).  

Tendo em vista a patogenicidade das CNA, Cryptococcus neoformans, a problemática 

das infecções associadas a biofilmes e o papel dessas infecções na morbidade e mortalidade 

em ambiente hospitalar, especialmente em pacientes imunossuprimidos somados com o 

pequeno arsenal farmacológico para tratamentos antifúngicos quando comparado aos 

antibióticos, frequentemente estudos buscam por novos antifúngicos que apresentem maior 

espectro de ação, baixo custo e menor indício de resistência antifúngica, haja vista que é 

existente a problemática da resistência aos antifúngicos. Esta resistência é preocupante e 

requer não somente a pesquisa para o desenvolvimento de novas substâncias, mas também o 

desenvolvimento de novas abordagens para o tratamento dessas infecções (NASCIMENTO et 

al., 2000; PHAZANI et al., 2004). 

O composto natural berberina tem demonstrado atividade antibacteriana e potencial 

agente anti-inflamatório. (TAN et al., 2011). E atualmente, estudos demonstram que a 

berberina possui efeito antifúngico significativo contra cepas de C. albicans (IWAZAKIET et 

al., 2010; DE-DONG LI et al., 2013; DHAMGAYE et al., 2014). De modo que há 

comprovação do efeito antifúngico da berberina frente às cepas de interesse clínico, essa se 

torna uma fonte de moléculas promissora para o presente estudo e estudos posteriores. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades 

As infecções causadas por espécies de Candida são essencialmente oportunísticas e 

denominadas candidíases. Fungos desse gênero são encontrados na forma comensal em vários 

sítios anatômicos como áreas de pele flexoras, trato gastrointestinal e urogenital (LIM et al., 

2012), entretanto, o desequilíbrio da relação parasito-hospedeiro permite que essas leveduras 

causem infecção (VAN DER VELDEN et al., 2010). 

A criptococose é outra importante micose sistémica e a terceira doença mais 

prevalente em pacientes com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (LANJEWAR, 

2011). Entre as micoses sistêmicas, ela está classificada como sendo a de maior incidência em 

pacientes imunocomprometidos (PRADO et al., 2006). 

A problemática mais atual são as infecções hospitalares associadas à formação de 

biofilmes. As leveduras de Candida são particularmente capazes de formar biofilmes em 

dispositivos médicos, podendo ocasionar graves infecções sistêmicas, principalmente em 

pacientes imunocomprometidos, sendo que a utilização generalizada de dispositivos médicos 

como cateteres em hospitais, tem crescido nas últimas décadas (BOO et al., 2005; RAMAGE 

et al., 2009; SARDI et al., 2013). 

Contudo, os principais fatores predisponentes para essas infecções relacionados ao 

hospedeiro incluem o tempo prolongado de permanência hospitalar (RESENDE et al., 2002), 

medicamentos imunossupressores para o tratamento de câncer e de pacientes transplantados 

(FORTUN et al., 2012), antibioticoterapia (RUHNKE et al., 2011) e corticoterapia 

prolongadas (ANIL KUMAR et al., 2008). Além desses indivíduos com doença de base, 

como aids (acquired immunodeficiency syndrome) (NWEZE; OGBONNAYA, 2011; CORTI 

et al. 2013) e diabetes mellitus descompensado (KHOSRAVI et al., 2008) e utilização por 

longo período de dispositivos invasivos, tais como válvulas cardíacas, articulações artificiais, 

cateter venoso periférico e central também propiciam o desenvolvimento dessas infecções 

(MAVOR et al., 2005; GIRI; KINDO, 2012; ROSADO et al., 2013). 

2.2 Leveduras do gênero Candida 

 O filo Ascomycota é composto por três grandes grupos de fungos: Euascomycetes, 

Archiascomycetes e Hemiascomycetes (DIEZMANN et al., 2004). O gênero Candida 

compreende os estágios assexuados (anamórficos) da levedura, é pertencente ao grupo dos 

Hemiascomycetes. Os estágios sexuados (teleomórficos) são classificados de acordo com as 
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estruturas dos ascósporos produzidos e pertencem aos gêneros Debaryomyces, Issatchenkia, 

Kluyveromyces, Saccharomyces, Hansenula e Pichia, que estão distribuídos na Família 

Saccharomycetaceae; Clavispora e Metschnikowia distribuídos na família. 

Metschnikowiaceae (DANIEL et al., 2001). 

 Estas leveduras podem ser encontradas em diversos substratos, tais como solo, plantas, 

animais e humanos. Quanto ao metabolismo, são classificadas como heterotróficas, aeróbicas 

e fermentadoras, podendo ainda suportar condições de microaerofilia (GUARRO et al., 2000). 

São micro-organismos com características comensais podendo estar presentes na microbiota 

humana distribuída na pele, mucosa bucal, faringe, trato gastrointestinal e geniturinário 

(GALARZA, 2009). 

Dentre os fungos patogênicos, os do gênero Candida são os mais comuns para os seres 

humanos (LIONAKIS; NETEA, 2013) e causam um espectro de infecções que variam de 

candidíase superficial de pele e mucosa a infecções mais graves que ameaçam a vida. O termo 

candidíase invasiva compreende uma grande variedade de desordens graves que incluem a 

candidemia, candidíase disseminada, endocardite, meningite, endoftalmite e envolvimento de 

outros órgãos profundos (PAPPAS, 2006).  

2.3 Candidemias 

As infecções causadas por Candida spp. tem emergido mundialmente e resultam do 

aumento do tempo de internação e juntamente com as despesas médicas constituem um 

importante problema de saúde pública, principalmente em centros médicos terciários (CHOU 

et al., 2007; SCHMALRECK et al., 2012). Estas infecções destacam-se não apenas por sua 

prevalência em diferentes centros médicos, como também por suas complicações, difícil 

diagnóstico, além de estarem associadas à mortalidade atribuída da ordem de 50% (NUCCI; 

COLOMBO, 2007). 

Na Espanha, um estudo conduzido de janeiro de 2002 a dezembro de 2003 

documentou 345 episódios de infecções de corrente sanguínea por Candida isolados de 341 

pacientes. A incidência de candidemia foi de 4,3 casos/100.000. (ALMIRANTE et al., 2005). 

Em outro estudo conduzido em 44 hospitais terciários, um total de 1367 episódios de 

fungemia foi relatado. A incidência foi de 0.92 por 1.000 internações. Candida albicans foi a 

mais isolada (0.41 episódios/1000 admissões) seguida por C. parapsilosis sensu stricto (0.22) 

(PEMÁN et al., 2012). 

Dentre as espécies do gênero Candida, C. albicans continua a espécie predominante 

na maioria dos estudos, com incidências que variam de 11,5% na Turquia, 32% no México e 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0732889314002405#bb0105


 

 

31 

 

Taiwan para mais de 60% na Áustria e na Suécia (QUINDÓS, 2014). Sabe-se que há notáveis 

diferenças geográficas na epidemiologia da incidência de candidíase (GUO et al., 2013). 

Valendo assim ressaltar que, em muitos estudos epidemiológicos, um aumento na incidência 

de Candida não-albicans tem sido relatada (MONTAGNA et al., 2013).   

Um estudo prospectivo realizado por Nucci e colaboradores (2013), no período de 

2008 a 2010, avaliou a incidência de candidemia em 20 hospitais de sete países da América 

Latina. Esse estudo mostrou incidência de 1,18 episódios por 1000 admissões hospitalares. Os 

países apresentaram grande variação, sendo observada maior incidência na Colômbia (1,96 

episódios por 1000 admissões) e menor no Chile (0,33 episódios por 1000 admissões). O 

Brasil apresentou 1,38 episódios em 1000 admissões, e os principais agentes foram Candida 

albicans (40,5%), C. parapsilosis (25,8%)C. tropicalis (13,2%). 

No Brasil, os agentes etiológicos de Candida spp. causadores de infecções são 

similares ao observado em outros países como Espanha (PEMAN et al., 2012), Turquia (ECE 

et al., 2012), Colômbia (CORTES et al., 2011) e Argentina (CORDOBA et al., 2011). A 

levedura C. albicans é o principal agente etiológico e quanto às espécies CNA, C. 

parapsilosis e C. tropicalis são as mais relevantes (ANTUNES et al., 2004; QUINDOS, 

2014). 

Com o aumento no número de infecções fúngicas causadas por Candida spp., em 

estudo realizado por Da Costa e colaboradores (2014), foram avaliadas todas as amostras de 

sangue obtidas de pacientes com candidemia internados no Hospital Universitário de 

Londrina (HU), no período de Janeiro de 2006 a Dezembro de 2007 e Janeiro de 2010 para 

Dezembro de 2011. Foi concluído que de 108 episódios de candidemia, 71,3% foram 

causadas por Candida não albicans. As duas espécies mais frequentes foram C. tropicalis 

(30,5%) e C. albicans (28,7%), seguidas por C. parapsilosis (24,1%), C. glabrata (8,3%), 

C.krusei (1,8%) e outras espécies (6,6%), corroborando com outros achados na literatura 

como mostra a figura 1 (BERGAMASCO et al., 2013; MORRETI et al., 2013). 
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Figura 1. Distribuição de frequência das cinco espécies de Candida mais prevalentes em 

estudos epidemiológicos de candidemia no Brasil. 

CK: Candida krusei; CG: Candida glabrata; CT: Candida tropicalis; CP: Candida 

parapsilosis; CA: Candida albicans. 

 Esse aumento pode estar parcialmente relacionado com melhorias dos métodos de 

diagnóstico bem como a introdução de técnicas moleculares na rotina diagnóstica. Aliás, pode 

ser também reflexo do seu nível inerentemente maior de resistência a certas drogas 

antifúngicas em comparação com C. albicans (SILVA et al., 2012). 

2.3.1 Candida Albicans 

Candida albicans é um importante agente patogênico dos seres humanos que ocupa 

uma grande variedade de nichos divergentes dentro do hospedeiro. Normalmente se apresenta 

como um organismo comensal inofensivo na microflora da pele, cavidade oral, e 

gastrointestinal e urogenital da maioria dos indivíduos saudáveis (CALDERONE, 2002; 

CALDERONE; CLANCY, 2012). No entanto, frequentemente pode está envolvida em 

infecções orais e vaginais principalmente em pacientes imunocomprometidos e em grupos de 

pacientes portadores de imunodeficiências, apresentando-se como infecções superficiais ou 

invasivas, podendo haver de um ou múltiplos órgãos (SOBEL, 2007; REVANKAR; SOBEL 

2012). 

Essa espécie é descrita como a mais frequente nas infecções por esse gênero (LIM et 

al. 2012), Podendo ser isolada de infecções superficiais dos mais variados sítios anatômicos e 

invasivas. Exibe diversos fatores de virulência (COLOMBO et al., 2012) e é capaz de sofrer 

extremas alterações genômicas com o objetivo de sobreviver no hospedeiro humano 

(SELMECKI; FORCHE; BERMAN, 2010). Os mecanismos envolvidos com estas alterações 
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podem ter evoluído tanto para tolerar situações de estresse no hospedeiro, como para gerar 

grandes variações genéticas como forma de adaptação a cada microambiente (SELMECKI; 

FORCHE; BERMAN, 2010). 

A C. albicans é naturalmente sensível aos antifúngicos sistêmicos, mas em alguns 

casos, principalmente quando a exposição prolongada ao antifúngico (principalmente 

fluconazol) pode haver a seleção de isolados resistentes (COLOMBO et al., 2012). 

2.3.2 Candida tropicalis 

 Desde 1960, Candida tropicalis tem sido reconhecida como responsável por causar 

infecções fúngicas graves (HO, 1960). Sendo um fungo oportunista, as infecções causadas por 

essa espécie estão relacionadas com pacientes neutropênicos, danos na mucosa 

gastrointestinal, malignidades hematológicas (principalmente leucemias agudas), 

quimioterapia antineoplásica e desequilíbrio da microbiota pelo intenso uso de 

antimicrobianos (GÓMEZ et al., 2010). 

 Estudos sugerem que a C. tropicalis está associada com um maior potencial de difusão 

e mortalidade em pacientes internados em UTI, especialmente pacientes oncológicos, do que 

a C. albicans ou de qualquer outra espécie não albicans (NUCCI; COLOMBO, 2007; 

KOTHAVADE et al., 2010). 

 A patogenicidade de espécies de C. tropicalis é mediada por um número de fatores de 

virulência, incluindo adesão e formação de biofilme no tecido do hospedeiro bem como em 

dispositivos médicos, a capacidade de evadir as defesas do hospedeiro, produção de hifas e 

enzimas hidrolíticas (proteases, fosfolipases e hemolisinas) (KOTHAVADE et al., 2010). 

 Essa levedura apresenta-se sensível aos antifúngicos poliênicos, equinocandinas e 

azólicos (SILVA et al., 2012). 

2.3.3 Candida parapsilosis 

 Apesar da C. albicans continuar sendo a causa mais comum de doença invasiva em 

adultos imunocomprometidos (PFALLER et al., 2010), C. parapsilosis provoca 15,5-67% da 

candidíase invasiva em recém-nascidos prematuros, muitas vezes superando a C. albicans  

(SPILIOPOULOU et al., 2012). Essa relação de algumas espécies causar doenças em grupos 

de pacientes específicos pode ser em parte devido as diferenças no reconhecimento e resposta 

imune a esses patógenos específicos (LINDEN et al., 2013). 

Particularmente no Ceará, um estudo realizado por Mendrano e colaboradores (2006) 

analisou 50 culturas de origem sanguínea e mostrou que a espécie mais comumente isolada a 
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C. parapsilosis (n=18), seguida de C. albicans (n=14) e C. tropicalis (n=8) (NUCCI; 

COLOMBO, 2007). 

Na maioria dos casos, esse agente etiológico é sensível aos derivados azólicos, 

equinocandinas e macrolídeos poliênicos. Foram descritos poucos casos de resistência in vitro 

à anfotericina B (2-3%) e aos azólicos (<5%). C. parapsilosis, apesar de apresentar resposta 

eficaz às equinocandinas, parece ser menos suscetível a esses fármacos (TROFA et al., 2008). 

2.4 Leveduras do gênero Cryptococcus 

 Até a década de 50, achava-se que o gênero Cryptococcus se tratava de um gênero 

homogêneo, porém por meio de ensaios de aglutinação de antígenos capsulares as cepas 

foram classificadas em sorotipos A, B, C e D, sendo o sorotipo A correspondente a C. 

neoformans var. grubii, B e C correspondentes a C. gattii e finalmente sorotipo D 

correspondente ao C. neoformans var. neoformans (EVANS, 1950; MEYER et al., 2009). 

 Em 2009 Meyer e colaboradores sugeriram outra classificação baseando-se nos 

padrões moleculares nos quais o gênero Cryptococcus foi dividido em nove tipos moleculares 

por meio de sequenciamento multilocus, sendo o sorotipo A correspondente aos padrões VNI, 

VNII ou VNB, o sorotipo híbrido AD corresponde ao padrão molecular VNIII, os isolados do 

sorotipo D correspondem ao padrão VNIV. Enquanto os padrões VGI, VGII e VGIII 

correspondem ao sorotipo B. E o sorotipo C corresponde aos padrões VGIII ou VGIV, como 

observado na Figura 2. 

 

Fonte: Adaptado de LIN; HEITMAN, 2006 (DOS SANTOS, 2014). 
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Figura 2 - Representação esquemática da evolução do complexo Cryptococcus. 

 

2.5 Criptococose 

Criptococose é uma doença oportunista, de caráter sistêmico, que envolve importantes 

órgãos. Pulmão, cérebro e ossos podem estar envolvidos após a inalação de leveduras ou de 

seus esporos presentes no meio ambiente e nas excretas de pombos, liberados por 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii espécies que atualmente compõem o 

complexo Cryptococcus neoformans (KWON-CHUNG; VARMA, 2006; VOELZ; MAY, 

2010) 

Após serem inaladas, as leveduras atingem os alvéolos pulmonares dando início à 

doença. Os primeiros sinais clínicos da criptococose podem ser observados no pulmão e 

variam desde infecção assintomática à grave pneumonia, com risco de vida ao hospedeiro 

(CHAYAKULKEEREE; PERFECT, 2006). Febre, tosse, dor torácica e perda de peso são as 

principais manifestações da criptococose pulmonar, podendo ocorrer insuficiência respiratória 

aguda. Após a passagem pelo pulmão o fungo dissemina-se para o sistema nervoso central 

que constitui a localização mais frequente das lesões (LI; MODY, 2010). 

A criptococcose é descrita como doença definidora de AIDS (GONZÁLEZ; TOBÓN, 

2006), com relatos em até 45% dos pacientes com esta síndrome. Estima-se que 

aproximadamente um milhão de casos de criptococcose ocorram a cada ano, resultando em 

mais de 650.000 mortes com a maioria destes casos entre os pacientes com doença avançada 

por HIV. Um número crescente da micose ocorre também entre os receptores de transplantes 

de órgãos sólidos e outros pacientes com imunodeficiência inata e adquirida, assim como em 

hospedeiros imunologicamente normais (PAPPAS, 2010). Em situações de imunossupressão 

do sistema imunológico do hospedeiro e fatores não relacionados diretamente ao sistema 

imunológico, Cryptococcus neoformans geralmente leva o surgimento de meningite e 

meningoencefalite (ANTINORI, 2012; VENTURA AGUIAR et al., 2014). 

No Brasil, entre os anos de 1998 a 2006, 125.633 pacientes morreram em decorrência 

de complicações associadas a AIDS, os quais 4,7% das mortes tiveram associação com 

micoses sistêmicas. Entre estas, criptococose teve a frequência de 50,9%, seguida pela 

candidiase (30,2%) e pela histoplasmose (10,1%) das mortes associadas a micoses sistêmicas 

(PRADO et al., 2009). 

2.5.1 Cryptococcus neoformans 
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Tradicionalmente, o C. neoformans não é considerado um fungo dimórfico. Este fungo 

é comumente isolado como levedura haploide, que pode vir a se diferenciar em hifas em 

condições específicas tais como presença de um parceiro sexual oposto e privação de fontes 

de nitrogênio (XUE et al., 2007; TSCHARKE et al., 2003). 

Crescimento a 37ºC, a presença de cápsula polissacarídica, e habilidade de produzir 

melanina são os principais fatores de virulência, considerados essenciais para o 

estabelecimento da infecção e sobrevivência do fungo no hospedeiro (CASADEVALL; 

PERFECT, 1998; KRONSTAD et al., 2012; NEGRONI, 2012). 

C. neoformans é isolado do solo, árvores, madeira em decomposição e de fezes de 

aves, principalmente de excrementos de pombos (KOBAYASHI et al., 2005; BALTAZAR; 

RIBEIRO, 2008; COSTA et al., 2009). O isolamento do fungo em excretas de outras aves, 

como psitacídeo em zoológicos, em pet shops ou em residências onde vivem estes tipos de 

aves, sugere os excrementos destes como reservatórios ambientais importantes deste patógeno 

(ABEGG et al., 2006). 

2.6 Formação de Biofilmes 

 Biofilmes têm sido descritos em muitos sistemas, desde que Van Leeuwenhoek 

analisou os “animáculos” na placa de seus próprios dentes, no século XVII, mas a teoria geral 

da predominância do biofilme não foi promulgada até 1978 (COSTERTON; LAPPIN-

SCOTT, 1995). Assim, biofilme tem sido definido como uma massa microbiana resultante da 

multiplicação e desenvolvimento de microrganismos, aderidos à superfície de sólidos, presa 

na matriz de polissacáride extracelular, em ambiente que contém líquido (COSTERTON et 

al., 1999), que se desenvolvem em verdadeira associação comunitária constituindo uma 

cadeia alimentar (STOODLEY et al., 2002). Esse tipo de desenvolvimento proporciona, aos 

microrganismos que o constituem, importantes benefícios, tais como: aumento da 

concentração de nutrientes nas interfaces líquido-biofilme uma vez que a matriz polimérica 

favorece a adsorção de moléculas de nutrientes; proteção contra fatores ambientais agressivos, 

como flutuações de pH, concentrações de sais, desidratação, forças de tensão de corte, 

substâncias químicas agressivas, bactericidas, antibióticos, predadores, bactérias líticas e 

metais pesados; possibilidade de troca de material genético devido aos longos tempos de 

retenção dos microrganismos; facilidade de desenvolvimento de “microconsórcios” que 

permitem o estabelecimento de relações de simbiose, bem como a utilização de substratos de 

difícil degradação e capacidade de estabelecer e colonizar nichos ecológicos (FLEMMING, 

1993; MITTELMAN, 1998). Sendo assim, os microrganismos que crescem em biofilmes, 
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células essas ditas sésseis, diferem profundamente de suas homólogas, ditas planctônicas ou 

flutuantes (COSTERTON; LAPPIN-SCOTT, 1995). 

A dinâmica de formação de um biofilme ocorre em etapas distintas (figura 3).  

Fase I e II (Inicial 1-11 h): Na fase inicial, a célula planctônica na forma de levedura 

adere na superfície do substrato. Essa aproximação das leveduras no substrato pode ser 

aleatória ou atraída por uma quimiotaxia. Após a aproximação das células, existe uma 

interação destas com a superfície, sendo hidrofóbica eletrostática. A produção de adesinas 

pela levedura e a aderência de plaquetas e fibrinas do hospedeiro no substrato ajudam ainda 

mais na adesão primária.  

Fase III (intermediário 12-30 h): Na fase intermediária, as células aderidas proliferam 

formando microcolônias e começam a produzir a matriz extracelular. Neste momento existe o 

aparecimento de mecanismos de comunicação intercelulares que leva a uma expressão 

diferencial de genes. Esses genes são responsáveis pela transição de leveduras para hifas, na 

arquitetura da parede celular e na coesividade do biofilme dada pela matriz.  

Fase IV (maturação 38-72 h): Quando as células começam a se confluírem, a rede 

formada começa a ser constituída de uma transição de células diferenciadas em pseudohifas, 

hifas e leveduras, tudo envolvido pela matriz extracelular polimérica possibilitando uma 

maior facilidade de captação de nutrientes, favorecendo um crescimento mais ordenado da 

comunidade e uma maior proteção contra radiações UV, fagocitose, desidratação e resistência 

a antimicrobianos. Após essa fase, inicia-se uma última etapa, que é de dispersão (Fase V), 

em que existe a formação de células leveduriformes não aderentes. (CHAMDRA et al., 2001; 

TEN CATE et al., 2009; SILVA et. al., 2011).   
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Figura 3. Etapas para o desenvolvimento do biofilme. (Adaptado de GHIGO et al., 2003). 

 A Formação de Biofilme (FB) representa um grande problema nosocomial, pois, além 

das espécies de Candida serem capazes de formar essa biomassa no tecido do hospedeiro, 

também podem se desenvolver em dispositivos invasivos de pacientes hospitalizados (KOJIC; 

DAROUICHE, 2004; SARDI et al., 2013). 

 A formação de biofilme é um fator de virulência importante para Candida spp., e mais 

de 300 artigos já foram publicados envolvendo biofilmes de Candida durante as últimas duas 

décadas No entanto, a maioria destes dados referem-se à biofilmes de C. albicans, e 

informações sobre biofilmes de outras espécies de Candida ainda é escassa (RAMAGE et al., 

2005; SARDI et al., 2013). 

 Os biofilmes microbianos assumem grande importância devido à habilidade de 

expressar resistência contra os agentes antimicrobianos (DONLAN; COSTERTON, 2002), 

entretanto, o mecanismo de resistência associado às células sésseis não está bem elucidado. 

2.7 Arsenal Farmacológico (Tratamento antifúngico) 

Os antifúngicos mais utilizados no tratamento de micoses incluem polienos 

(anfotericina B, anfotericina B lipossomal), triazóis (fluconazol e, itraconazol, voriconazol, 

posaconazol), equinocandinas(caspofungina, anidulafungina, micafungina) e flucitosina 

(MATTHAIOU; CHRISTODOULOPOULOU; DIMOPOULOS, 2015). Polienos, azóis e 

equinocandinas têm mecanismos distintos de ação, e diferentes alvos como a parede ou 

membrana celular fúngica (CHANDRASEKAR, 2011). 

Os polienos foram introduzidos na década de 1950 e representam a classe mais 

antiga de medicamentos antifúngicos. Muitos polienos têm sido isolados a partir de 

Streptomyces spp. no entanto, apenas a anfotericina B e a nistatina  permanecem em uso 

clínico (CHANDRASEKAR, 2011). A atividade biológica da anfotericina B é mediada 

através da sua ligação ao ergosterol, um componente essencial da membrana citoplasmática 

fúngica. Embora tenha 10 vezes mais afinidade por este esterol, também pode ligar-se ao 

colesterol da membrana celular humana, causando a toxicidade, limitando assim seu uso 

(MATHEW; NATH, 2009; ORTEGA et al., 2009). No grupo dos derivados poliênicos, a 

anfotericina B tem sido utilizada no tratamento de micoses sistêmicas. A elevada eficácia 

assegura a ela como o fármaco de escolha no tratamento da maioria dessas infecções fúngicas, 

mesmo manifestando toxicidade ao longo do uso clínico, e com a disponibilidade dos 

derivados azólicos (FILIPPIN, 2006). As novas formulações lipídicas deste agente 

antifúngico estão sendo utilizadas por apresentarem toxicidade reduzida, boa 
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biodisponibilidade e o mesmo espectro de ação antifúngica da anfotericina B desoxicolato (DI 

DOMENICO, 1999; CATALÁN, 2006; FORTUN, 2011; STEVENS, 2012). 

Ainda nesse contexto vale salientar que as fluoropirimidinas, das quais apenas 5-

fluorocitosina (5-FC) e 5-fluorouracilo (5-FU) são utilizadas na medicina humana, são 

análogos estruturais sintéticos do nucleotídio citosina do DNA. Em 1963, foi descoberto o 

potencial antifúngico da 5-FC para candidíase. Anos mais tarde, 5-FC foi utilizado com 

sucesso para o tratamento de candidíase sistêmica. Atua inibindo a síntese protéica 

(VANDEPUTTE; FERRARI; COSTE, 2012). 

A terapia ideal para a meningite criptocócica permanece indefinida, embora o 

tratamento inicial com anfotericina B associado à fluocitosina, seguida de uma terapêutica de 

manutenção com fluconazol parece promissor. Esta associação tem demonstrado menos 

efeitos colaterais e desaparecimento mais rápido do fungo do liquido cefalorraquidiano, do 

que quando o fluconazol é administrado isoladamente (BROUWER et al., 2004). 

Azóis são os antifúngicos mais utilizados na prática clínica e, consequentemente, são 

também a classe mais estudada pela comunidade científica. Os azóis são moléculas orgânicas 

cíclicas que podem ser divididos em dois grupos: os imidazóis (cetoconazol, miconazol) e os 

triazóis (fluconazol, voriconazol, itraconazol) (VANDEPUTTE; FERRARI; COSTE, 2012). 

Os dois grupos atuam na via de biossíntese do ergosterol por inibição de uma enzima chave, a 

14-α-desmetilase do lanosterol. Dessa forma, há a depleção conseguinte de ergosterol, 

acumulação de precursores e perda da integridade da membrana (PFALLER, 2012a). O 

fluconazol (FLU) é utilizado para o tratamento de todas as formas de candidíase. É 

comercializado nas formulações para administração oral ou endovenosa, apresenta boa 

absorção pelo trato gastrointestinal e não sofre alterações por mudanças no pH gástrico ou 

presença de alimentos. O efeito colateral que pode ser observado é a hepatite induzida por 

drogas, que frequentemente não apresenta sintomas (COLOMBO et al., 2012). 

Equinocandinas é a classe mais nova de fármacos antifúngicos aprovados pela FDA 

(Food and Drug Administration) para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas. São 

compostos semissintéticos de lipopeptídeos cíclicos que foram obtidos a partir de fungos do 

solo na década de 1970.  Apresenta um único mecanismo de ação inibindo a β-1,3-glucana 

sintase, uma enzima que é necessária para a síntese de β-1,3-D-glucano, um componente 

essencial da parede celular de vários fungos. Possuem um espectro de ação limitado quando 

comparado aos azólicos. No entanto, são excelentes agentes para o tratamento da candidíase. 

Os principais constituintes deste grupo são: caspofungina, micafungina e anidulafungina 
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(PFALLER et al., 2011). Esta classe apresenta resultados promissores no tratamento de 

candidíase invasiva, principalmente em cepas resistentes ao fluconazol (COLOMBO; 

VAZQUE, 2015). Caspofungina e amicacina são agentes que proporcionam excelente eficácia 

clínica em conjunto e com baixa toxicidade para o tratamento de infecções graves por 

Candida spp. (PFALLER; DIEKEMA, 2007). 

Um estudo realizado por Ferreira e colaboradores (2014), no período de 2005 a 2012 

em um Hospital da França, concluiu que a caspofungina e fluconazol foram os dois 

antifúngicos comumente usados no período do estudo. Havendo um aumento significativo na 

média do consumo de caspofungina ao longo dos anos, enquanto a média do consumo de 

fluconazol diminuiu. A utilização de anfotericina B ou voriconazol foi escassa e variou muito 

de um ano para o outro. 

2.8 Resistência antifúngica 

 Desde 1970, a resistência antimicrobiana aumentou significativamente, em associação 

com várias mudanças na prática médica tais como a utilização de terapias que deprimem o 

sistema imunológico, o uso freqüente e muitas vezes indiscriminado de agentes 

antimicrobianos de amplo espectro, o uso comum de dispositivos intravenosos, e o 

surgimento de doenças crônicas imunossupressoras tais como a síndrome da imunodeficiência 

adquirida (SIDA), havendo, também conseqüente aumento de infecções fúngicas (BECK-

SAGUÉ, 1993). 

A resistência aos antifúngicos ocorre quando os isolados não são inibidos por 

concentrações normalmente utilizadas no esquema terapêutico, quando eles demonstram 

Concentração Inibitória Mínima que caem em intervalos susceptíveis aos mecanismos de 

resistência e eficácia clínica contra o isolado não tenha sido demonstrada em estudos 

confiáveis (PFALLER, 2012a). 

O antifúngico mais prescrito mundialmente é o fluconazol. Este antifúngico 

corresponde a um tratamento eficaz e barato para candidíase invasiva e é o tratamento 

recomendado para a maioria das infecções. Devido à pressão seletiva causada pelo uso dessa 

droga, seja de forma profilática ou empírica, atrelado a ampla variedade de espécies que 

respondem de forma diferente aos medicamentos de combate, frequentemente, atribuiu-se a 

resistência de Candida spp. aos azólicos (SANTOS et al., 2005). 

Resistência adquirida ao fluconazol e outros azóis parece estar aumentando entre os 

isolados clínicos de C. tropicalis, com intervalos de 7% na Dinamarca (ARENDRUP et al., 

2011) a 40% no Japão (CHONG et al., 2012). Em uma pesquisa recente de Candida não-
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albicans isolados de pacientes com infecções fúngicas invasivas, nos Estados Unidos, a 

resistência ao fluconazol entre isolados de C. tropicalis, abrangendo os anos 2006 a 2011 

variou de 2,4% na região Norte para 4,8% na região Oeste (PFALLER et al., 2014). Nesse 

levantamento, resistência cruzada entre fluconazol, posaconazol e voriconazol foi detectada 

em C. tropicalis isoladas de todo os Estados Unidos.  

Mecanismos de resistência a azóis são variados e podem ser divididos em quatro 

grupos principais: alteração do alvo (lanosterol 14-alfa-desmetilase), mutação do gene que 

codifica para esta enzima, superprodução do alvo, efluxo extracelular pela superprodução de 

bombas de efluxo e alteração em outras etapas durante a biossíntese do ergosterol 

(DANNAOUI, 2013). 

No estudo realizado por Castanheira e colaboradores (2014), foram avaliadas 1717 

isolados de pacientes com infecções fúngicas invasivas, sendo 1487 isolados de Candida spp., 

de 72 Laboratórios da América do Norte, América Latina e Ásia no ano de 2012. A 

resistência às equinocandinas não foi detectada entre C.albicans, C.parapsilosis e C. 

tropicalis isoladas de todas as três regiões geográficas. Resistência à anidulafungina (2,1%), 

caspofungina (3,1%), a micafungina (2,1%) e os triazóis (6,2-15,6%) foi mais proeminente 

entre isolados de C. glabrata na América do Norte. Na America Latina, 1,2% dos isolados de 

C. albicans e 7,2% de C. parapsilosis apresentaram resistência ao fluconazol.  

Uma das consequências mais importantes para o desenvolvimento de biofilme é 

caracterizada pela resistência ao grande número de agentes antifúngicos, nos quais se incluem 

a anfotericina B (AMB), fluconazol, itraconazol e cetoconazol (HAWSER, DOUGLAS, 

1995; BAILLIE; CHANDRA et al., 2001). Alguns estudos, entretanto, sugerem que novas 

formulações de antifúngicos, como equinocandinas e lipo formulações da AMB são mais 

ativos contra biofilmes de Candida (BACHMANN et al., 2002). A resistência antimicrobiana 

dos biofilmes tem sido atribuída a: elevada densidade de células dentro do biofilme; 

limitações difusionais da matriz; diminuição da taxa de crescimento e limitação de nutrientes; 

a expressão de genes estruturais comunitários, nomeadamente codificação das bombas de 

efluxo e a presença de células “persistentes” (BAILLIE; DOUGLAS, 2000; SENEVIRATNE; 

SAMARANAYAKE, 2008). Estudo prévio que examinou os efeitos da taxa de crescimento e 

limitação de nutrientes em relação à resistência a drogas em biofilmes de Candida spp., 

indicou que a resistência à droga coincidia com o nível de maturação do biofilme 

(CHANDRA et al., 2001). 
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2.9 A importância de novas estratégias terapêuticas 

Considerando-se o pequeno arsenal farmacológico para tratamentos antifúngicos 

quando comparado ao arsenal dos antibióticos, frequentemente estudos buscam por novos 

antifúngicos que apresentem maior espectro de ação, baixo custo e menor indício de 

resistência antifúngica, haja vista que é existente a problemática da resistência aos 

antifúngicos. Esta resistência é preocupante e requer não somente a pesquisa para o 

desenvolvimento de novas substâncias, mas também o desenvolvimento de novas abordagens 

para o tratamento dessas infecções (NASCIMENTO et al., 2000; PHAZANI et al., 2004; 

TOBUDIC et al., 2012; KARACAER et al., 2014 ) 

Cada vez mais, os produtos naturais de plantas vêm atraindo interesses científicos, 

devido a suas propriedades antifúngicas (CAVALEIRO et al., 2006). Essas pesquisas podem 

conduzir ao desenvolvimento de drogas efetivas contra fungos patogênicos (MONDELLO et 

al., 2006). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) mais de 80% da população 

mundial usa medicamentos tradicionais para tratar suas doenças infecciosas ou não 

infecciosas, sendo a maioria oriundos de plantas e/ou seus produtos. Os compostos como 

alcalóides, taninos, flavonóides, proteína, peptídeos, glicoproteínas, ácidos fenólicos e os 

óleos essenciais apresentam atividade normalmente contra Candida não albicans 

(DURAIPANDIYAN; AYYANAR; IGNACIMUTHU, 2006; RAJESHKUMAR;  

SUNDARARAMAN, 2012).     

As fontes naturais estão disponíveis em abundância e oferecem as melhores 

possibilidades de encontrar substâncias de interesse terapêutico, destacando-se que em um 

curto período de tempo (2005-2007), treze fármacos derivados de produtos naturais foram 

aprovados para utilização clínica (COSTA-LOTUFO et al., 2010). Com isso, os produtos 

naturais de plantas vêm atraindo interesse científico já que inúmeros fármacos tiveram os 

produtos naturais como ponto de partida. 

Os produtos naturais são uma importante fonte de candidatos a agentes antiinfecciosos 

e antitumorais. Porém, os produtos naturais apresentam problemas relacionados às suas 

características físico-químicas implicando em parâmetros farmacocinéticos deficientes. Além 

disso, a obtenção de grandes quantidades de um produto de origem natural inviabiliza o seu 

uso como fármaco. Em decorrência disso, a semi-síntese surgiu como uma ferramenta para 

promover modificações estruturais a fim de modular as propriedades biológicas destes 

produtos puramente naturais (OLIVEIRA et al., 2012). 
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2.10 Berberina 

Observa-se um crescente interesse com relação aos fitomedicamentos, visto que esses 

apresentam diversas vantagens, quando comparados com os agentes terapêuticos 

convencionais, como a menor incidência de efeitos colaterais, toxicidade relativamente 

diminuída, baixo custo e no fato do Brasil ser um país com uma imensa biodiversidade. 

Pesquisas realizadas nas universidades brasileiras já identificaram mais de 350 mil espécies 

vegetais, mostrando que há um grande potencial de produtos naturais que podem ser 

destinados a uso medicinal (MARTINS, 2009).  

A berberina (Figura 4) é um alcalóide isoquinolina do tipo protoberberina, isolada a 

partir de raízes, rizomas e casca de caules de ervas naturais, como: Berberis aquifolium, B. 

vulgaris, B. aristata,Hydrastis canadensis,Phellodendron amurense,Coptis chinensis e 

Tinospora cordifolia (MISIK et al., 1995; BEZAKOVA et al., 1996; CHEN et al., 2008). 

Muitos estudos tem mostrado que esse composto possui propriedades bioquímicas e 

farmacológicas, entre elas: antibacterianas, anti-hipertensiva, anti-inflamatória, antidiabéticas, 

antioxidante e também anticancerígeno (MANTENA; SHARMA;KATIYAR, 2006). 

 

 

Figura 4. Estrutura química da berberina.  (Adaptado de LU et al., 2011). 

 

A berberina possui intensa coloração amarela, com ponto de fusão em torno de 145ºC 

e nas aplicações clínicas é administrada na forma de cloreto ou sulfato (KULKARNI et al., 

2009). 

A Berberina foi primeiramente isolada e identificada como um alcalóide isoquinolina 

(LENKA et al., 2007), no início do século XIX (FELTER; LLOYD, 1898). Nos anos 

seguintes, a partir de 1910 a 1960, a química e síntese de berberina foi exaustivamente 

estudada (JOHANNES; ROSE, 1930; HUFFMAN; MILLER, 1960) e a síntese total da 
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berberina foi alcançada em 1969 (KAMETANI et al., 1969). Na década de 1960 mais cedo, 

berberina e seus sais, como o sulfato de berberina, haviam sido demonstrado por 

pesquisadores indianos, ser valiosa para tratar algumas infecções, tai como a cólera, diarreia 

grave e amebíase (DUTTA; PANSE, 1962; SUBBAIAH; AMIN, 1967). Os ensaios clínicos 

de berberina para tratar diarreia bacteriana foram relatados em 1985 e 1987 (KHIN et al, 

1985; RABBANI et al., 1987). 

A literatura ainda mostra que a berberina tem sido usada largamente como 

medicamento natural na China, onde a espécie Coptis chinensi é amplamente cultivada na 

cidade de Chongqing e em outras cidades sob boas práticas agrícolas (GAP) para  Chinese 

Crude Drugs, e também tem sido usada na Índia para o tratamento de diarréia bacteriana e 

infecções parasitárias intestinais. Em alguns estudos foi demonstrado que o extrato de 

berberina possui atividade antimicrobiana significativa contra bactérias, vírus, protozoários, 

fungos e leveduras (CORDERO et al., 2004; KULKARNI et al., 2009; TANG et al., 2009). 

Em concentrações normais (até 500 mg) a berberina é um alcalóide com propriedades 

digestivas, eupépticas (carminativas), orexígenas (ALONSO, 1998), febrífuga, sendo também 

utilizado como analgésico em dores provocadas pela úlcera (DUKE, 1985). São também 

atribuídos a berberina, ações antisséptica (CUNHA et. al., 2003) e atividade antiinflamatória 

(BARBOSA-FILHO et al., 2006a) e inibidor da enzima acetilcolinesterase (BARBOSA-

FILHO et al., 2006b). 

Em estudo realizado por Dhamgaye e colaboradores (2014), foi demostrado que a 

berberina apresenta potencial atividade anti-Candida, corroborando com estudos 

anteriormente realizados e mostrando uma necessidade de mais estudos relacionados a esse 

composto. Visto que, apesar dos diversos avanços terapêuticos, o tratamento da cadidíase 

ainda é limitado, devido ao baixo número de agentes antifúngicos.  

Desse modo, esta pesquisa visa colaborar na ampliação dos conhecimentos a respeito 

do efeito farmacológica da berberina, principalmente suas atividades antimicrobianas, aliados 

a carência de estudos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico de um fitoproduto com 

possíveis propriedades de interesse antifúngico. 
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3. HIPOTESES 

A berberina apresenta atividade in vitro antimicrobiana frente à Candida spp., 

Cryptococcus neoformans resistentes ao fluconazol, assim como frente a cepas de Candida 

spp. formadoras de biofilme. 

De acordo com atividades já descritas na literatura a berberina se intercala ao DNA 

das células de Candida albicans resistentes ao fluconazol induzindo posterior dano ao 

patrimômio genético de cepas tratadas. 

A berberina induz lesões ao DNA 
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4. OBJETIVO  

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito, in vitro, da berberina frente às cepas de Candida spp. e Cryptococcus 

neoformans resistentes ao fluconazol, assim como avaliar a susceptibilidade das células 

fúngicas formadores de biofilme de Candida tropicalis. 

 

4.2 Objetivo Específico 

 

4.2.1. Determinar o potencial antifúngico, in vitro, do composto berberina frente às cepas 

(Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis e Cryptococcus neoformans) 

resistentes ao fluconazol.  

4.2.2. Investigar elementos que contribuam para a elucidação de danos ao DNA 

mitocondrial através do ensaio do cometa – versão alcalina e modificado. 

4.2.3 Avaliar  as alterações na integridade da membrana através de citometria de fluxo 

observando a externalização da fostafitilserina. 

4.2.4 Observar a possivel interferência da berberina no potencial de membrana 

mitocondrial (Δψm)  em cepas de Candida spp. resistente ao fluconazol 

4.2.5 Determinar a capacidade de formação de biofilme e a susceptibilidade in vitro frente 

ao composto berberina das cepas de Candida tropicalis. 
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5 . MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Drogas e micro-organismos 

Fluconazol, Anfotericina B e a Berberina foram obtidos comercialmente (Sigma 

Chemical Co, USA). Os demais reagentes foram de grau analítico. Para este estudo, foram 

utilizadas três cepas de C. albicans, duas de C. parapsilosis, duas de C. tropicalis e quatro 

cepas de Cryptococcus neoformans (Tabela 1). Todas isoladas de sangue, disponibilizadas 

pelo Laboratório Central de saúde pública do estado do Ceará (LACEN), as quais fazem parte 

da Coleção de Leveduras do Laboratório de Bioprospecção e Experimentação em Leveduras 

(LABEL/UFC). As cepas foram inoculadas em ágar Sabouraud dextrose (Himedia Mumbai-

India) e incubadas a 37ºC/24 h. Em seguida foram semeadas em CHROMagar Candida 

(Himedia Mumbai-India) para avaliar a pureza (DA SILVA et al., 2013; DA SILVA et al., 

2014; ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2015). 

 

5.2 Identificação Molecular das leveduras 

O DNA genômico foi purificado utilizando um protocolo baseado no método CTAB, 

tal como descrito anteriormente por (WARNER et al.,1996). A região de DNA nuclear foi 

amplificada pela reação em cadeia da polimerase (PCR) usando os primers ITS4 e ITS5, tal 

como sugerido por (WHITE et al.,1990). Uma vez que a especificidade das amplificações for 

confirmada, os produtos da PCR foram purificados utilizando-se kits de purificação 

(SAMBROOK, 1989). O sequenciamento do DNA foi realizado utilizando o DYEnamic ET 

terminators cycle sequencing kit (GE Health care Bio-Sciences) e as cadeias foram 

sequenciadas utilizando os iniciadores ITS4 e ITS5. As reações de sequenciamento foram 

analisadas no sequenciador automático MegaBACE 1000 (GE HealthcareBio-Sciences). As 

sequências de bases foram deduzidas a partir dos eletroferogramas e as sequências completas 

foram montadas utilizando o software Cap3 (HUANG et al.,1999). As sequências 

determinadas foram comparadas com aquelas previamente depositadas na base de dados 

GenBank utilizando o programa BLAST (ALTSCHUL et al.,1990). 

 

5.3 Testes de sensibilidade antifúngica 

O teste sensibilidade a antifúngicos de microdiluição em caldo (MCC) foi realizado de 

acordo com documento M27-A3 (CLSI, 2008) utilizando RPMI (pH 7,0) tamponado com 

0,165 M ácido morfolinopropano sulfônico (MOPS; Sigma Chemical Co). O fluconazol 



 

 

48 

 

(FLC) foi dissolvido em água destilada e a berberina foi dissolvida em dimetil sulfóxido 

(DMSO), o mesmo foi usado como controle negativo, na faixa de 0.039 – 10% v/v (DMSO; 

Sigma Chemical Co). Ambos foram testados na faixa de 64 - 0.125 µg/ml. As placas foram 

incubadas por 24 h e 72 h, e os resultados foram lidos visualmente, tal como recomendado 

pelo CLSI. Para o fluconazol e a berberina, o CIM (concentração inibitória mínima) foi 

considerado como a concentração que inibe 50% do crescimento fúngico.  A atividade in vitro 

do fluconazol foi avaliada de acordo com o valor do CIM. As cepas de Cryptococcus 

neoformans foram consideradas como sensível (S), dose-dependente (SDD) e (R). Os pontos 

de corte usados para o fluconazol foram: as cepas com CIM ≤ 8μg/ml (S), 16 µg/mL (SDD), e 

≥ 64μg/ml (R). As cepas de Candida spp. foram consideradas como sensível (S), dose-

dependente (SDD), e resistentes (R). Os pontos de corte usados para o fluconazol foram: as 

cepas com CIM ≤ 2μg/ml (S), 4 µg/ml (SDD), e ≥ 8μg/ml (R) (CLSI, 2012). 

 

5.4 Preparação da suspensão  

Uma única e representativa cepa de C. albicans, foi utilizada para os ensaios 

posteriores. As suspensões celulares foram preparadas a partir de culturas em fase de 

crescimento exponencial. As células foram colhidas, centrifugadas (1600g por 10 min a 4°C) 

e lavadas duas vezes com uma solução salina 0.85% (1200g por 5 min a 4°C), e então 

ressuspensas (~106 células /ml) com tampão HEPES [N - (2-Hydroxyethyl) piperazine-N' - 

(2-ethanesulfonic acid)] suplementado com glicose 2%, pH 7.2 (DA SILVA et al., 2013; DA 

SILVA et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2015). 

 

5.5 Tratamento das células de Candida albicans 

Para a determinação da integridade da membrana, avaliação do potencial 

transmembrana mitocondrial e marcação por anexina V, a cepa de C. albicans resistentes ao 

fluconazol foi exposta ao FLC (64 µg/ml), anfotericina B (Anfo B) (4 µg/ml), concentrações 

variadas de berberina (CIM, 2x CIM e 4x CIM) e em meio RPMI que foi utilizado como 

controle negativo. As células tratadas foram incubadas a 37° C durante 24 h. Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata, em três experimentos independentes (DA 

SILVA et al., 2013; DA SILVA et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE 

NETO et al., 2015). 
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5.6 Determinação do número de células viáveis e da integridade de membrana das 

células de Candida albicans 

A integridade da membrana das cepas, foram avaliadas pelo método de exclusão com 

iodeto de propídio (2 ug/mL). A fluorescência celular foi então determinada usando o 

citômetro de fluxo GuavaEasyCyte™ Mini System (Guava Technologies, Inc., Industrial 

Blvd. Hayward, CA, USA) e o software CytoSoft 4.1 (DA SILVA et al., 2013; DA SILVA et 

al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2015). 

 

5.7 Avaliação do potencial de membrana (∆ψm) das células de C. albicans 

O potencial transmembrana mitocondrial foi determinado pela retenção do marcador 

rodamina 123 pelas células de leveduras após a exposição aos tratamentos descritos 

anteriormente (item 5.4 e 5.5), por 24 h. As células foram lavadas com tampão fosfato salina 

(PBS), incubadas com rodamina 123 (5 μg/mL) a 37 ° C durante 15 min, na ausência deluz. 

Após esse tempo, lavou-se duas vezes com solução de PBS. As células foram então incubadas 

novamente em PBS a 37 º C durante 30 min, no escuro, e a fluorescência foi então medida 

utilizando o citometro de fluxo (GuavaEasyCyte™ Mini System). Dez mil eventos foram 

avaliados por experimento (n = 3) e os detritos de células foram omitidos da análise (DA 

SILVA et al., 2013; DA SILVA et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE 

NETO et al., 2015). 

 

5.8 Ensaio do cometa alcalino 

O ensaio do cometa alcalino foi realizado conforme descrito por Miloshev e 

colaboradores (2002). 200 µl de agarose 0,5% (ponto de fusão normal) foram distribuídos 

sobre cada lâmina. Estas camadas de suporte de agarose foram, antes da aplicação da 

suspensão de células, secas ao ar. As células de levedura em suspensão (item 5.4 e 5.5) foram 

centrifugadas numa microcentrífuga Eppendorf durante 5 min. Foram lavadas com água 

destilada estéril e ressuspensas em tampão S (1M sorbitol, 25 mM de KH2PO4, pH 6,5). 

Alíquotas de aproximadamente 5 x 104 células foram misturadas com de agarose 0,7 % (baixo 

ponto de fusão) contendo 2 mg / ml de Zymolyase 20T (Seikagaku Corp., Japão) e foram 

espalhados sobre a camada de agarose. As lâminas foram então cobertas com lamínulas e 

foram incubadas durante 20 min a 30 ° C. Para minimizar a atividade de enzimas endógenas 

celulares, todos os procedimentos foram realizados em um ambiente com temperatura de 8-10 

° C. As lamínulas foram removidas e as lâminas foram incubadas em NaOH a 30 mM, NaCl 1 
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M, 0,1% laurilsarcosina, EDTA 50 mM (pH 12,3) durante 1 h. As lâminas foram lavadas três 

vezes com NaOH 30 mM e EDTA 10 mM (pH 12,4) por 20 minutos e depois foram 

submetidas a eletroforese (0,5 V / cm e 24 mA) durante 20 minutos no mesmo tampão. Após 

a eletroforese, as lâminas foram neutralizadas, submergindo-os em 10 mM de Tris-HCl (pH 

7,5) durante 10 min, seguido de 10 min consecutivos incubações em etanol 76% e etanol a 

96%, respectivamente. As lâminas foram deixadas a secar ao ar e foram então coradas com 1 

mg / ml de brometo de etídio e visualizadas por microscopia de fluorescência. Todas as etapas 

acima foram realizadas no escuro, para evitar danos adicionais ao DNA. Foram analisadas as 

imagens de 100 células selecionadas aleatoriamente (50 células de cada uma das duas 

lâminas) de cada grupo experimental. As células foram inspecionadas visualmente e 

classificadas em cinco classes (0-4) de acordo com os respectivos tamanhos das caudas (desde 

0 = nenhum a 4 = danos extensos danos de DNA) e um valor de índice de dano foi calculada 

para cada amostra de células. Assim, o índice de dano variou de 0 (completamente intacta: 

100 células x 0) a 400 (com dano máximo: 100 células x 4) (DA SILVA et al., 2013, 

ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2015). 

 

5.9. Análise da oxidação das bases purinas e pirimidinas do DNA de células de C. 

albicans.  

O ensaio do cometa foi realizado como descrito acima, com algumas modificações. As 

lâminas foram removidas a partir de uma solução de lise e foram lavadas três vezes em 

tampão enzimático (HEPES 40 mM, KCl 100 mM, Na2EDTA 0,5 mM, e 0,2 mg / ml de BSA, 

pH 8,0). Em seguida as lâminas foram secadas e incubadas com 70 µl de FPG 

(formamidopirimidina DNA-glicosilase) (New England Biolabs, EUA) durante 30 min a 37ºC 

(enzima adquiridas de New England Biolabs, EUA). Foram analisadas as imagens de 100 

células selecionadas aleatoriamente (50 células de cada uma das duas lâminas) de cada grupo 

experimental. A quantidade de bases purinas (sítios sensíveis FPG) oxidadas foram 

determinadas pela subtração da quantidade de quebras nas cadeias observadas no controle 

(amostras incubadas com tampão sozinho) do montante de quebras obtidas após incubação 

com as enzimas FPG (DA SILVA et al., 2013, ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE 

NETO et al., 2015). 
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5.10 Marcação por AnexinaV 

As células tratadas e não tratadas de C. albicans foram coletadas por centrifugação e 

digeridas com 2 mg/ml Zymolyase 20T (Seikagaku Corporation, Japão) em tampão de fosfato 

de potássio (PPB, 1 M pH, sorbitol 6,0) durante 2 horas a 30 ° C. Os protoplastos de C. 

albicans foram marcadas com Anexina V e PI utilizando um kit de detecção de apoptose 

(Guava Nexin Kit, Guava Technologies, Inc., Hayward, CA, USA). Subsequentemente, as 

células foram lavadas com PPB e incubadas em tampão de ligação contendo 5µl de FITC-

anexina V e 5 µl de PI por 20 min. As células foram depois analisadas no citômetro de fluxo 

(Guava EasyCyte™ Mini System). Para cada experimento (n = 3), 10.000 eventos foram 

avaliados, e os restos celulares foram omitidos da análise (DA SILVA et al., 2013; 

ANDRADE NETO et al., 2014; ANDRADE NETO et al., 2015). 

5.11 Atividade antifúngica da berberina frente às cepas de Candida tropicalis em forma 

de biofilme. 

A formação do biofilme foi realizada utilizando placas de microtitulação segundo a 

metodologia de Pierce e colaboradores (2008), com modificações. Para este teste foi utilizada 

uma estirpe de Candida tropicalis (tabela 1) incubada em YPD a 35ºC por 20-24h. Em 

seguida, as células foram coletadas por centrifugação a 3.000g por 5 min e lavadas duas vezes 

com tampão PBS. Os pellets foram ressuspensos e a densidade celular ajustada para 1,0 x 106 

células/ml em RPMI 1640 (Cultilab São Paulo – Brazil). Após 24 horas, os poços foram 

lavados três vezes com PBS. A concentração da berberina foi testada na faixa (4,68 – 600 

µg/ml). Uma alíquota de 200 µl da solução da droga foi adicionada em cada poço contendo 

biofilme viável de 24h. As placas foram incubadas em estufa a 35ºC por 24h. A medida da 

atividade metabólica das células do biofilme formado foi avaliada utilizando o ensaio 

colorimétrico MTT (µg/ml) (brometo 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5difeniltetrazolio). A leitura 

foi realizada em um leitor de microplacas a 540nm (HAWSER; DOUGLAS, 1994). 

5.12 Análise Estatística 

Os testes de susceptibilidade in vitro e os valores médios obtidos pela leitura do 

sobrenadante relativo à formação de biofilmes de Candida tropicalis, foram realizados em 

triplicata em diferentes dias. Logo, as médias geométricas foram usadas estatisticamente para 

comparar os resultados do MIC. Os dados obtidos pelos experimentos de citometria de fluxo e 

ensaio do cometa alcalino foram comparados por meio da análise de variância (ANOVA) 

seguidos pelos testes do Newman-Keuls (p <0,05).  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Identificação molecular 

 Para confirmar a identidade das espécies utilizadas no presente trabalho, a região 

completa ITS/5.8S (ITS1, 5.8S e ITSI2) do DNA ribossomal nuclear foi amplificado, 

sequenciados e comparados com as sequências depositadas no GenBank. Pesquisas BLAST 

revelou que as sequências dos dois isolados de C. tropicalis, dos três isolados de C. albicans, 

dos dois isolados de C. parapsilosis e dos quatro isolados de Cryptococcus neoformans eram 

idênticas as sequências ITS/5.8S de diversos isolados e estirpes dos mesmos em estudo como 

observado na Tabela 1. 

 

6.2 Efeito antifúngico da berberina frente às cepas de Candida spp. e Cryptococcus 

neoformans resistentes ao fluconazol 

A suscetibilidade das estirpes resistentes ao fluconazol foram avaliadas usando o 

método de microdiluição em caldo. Após 24 horas de exposição ao fluconazol todas as 

estirpes testadas apresentaram Concentrações Inibitórias Mínimas (CIMs) > 16 µg/ml e > 64 

µg/ml frente à Candida spp. e C. neoformans, respectivamente, caracterizando assim sua 

resistência. Entretanto, quando a berberina foi testada frente às cepas de Candida spp. e C. 

neoformans apresentaram CIM igual 8 e 16 – 24 µg/ml, respectivamente (Tabela 1). Os 

resultados demonstraram serem promissores, portanto, decidimos investigar o possível 

mecanismo de ação desta molécula em uma única cepa representativa de Candida albicans, 

utilizando técnicas de citometria de fluxo. 

  6.3 Danos ao DNA 

 

Quebras das cadeias de DNA genômico foram avaliadas pelo ensaio em cometa alcalino 

no qual os nossos resultados mostraram (Figura 5), que a berberina promoveu danos ao DNA 

em células de C.albicans resistente ao fluconazol, quando comparado ao controle após 24h de 

exposição (p <0,05). As células tratadas com berberina exibiram percentuais de índices danos 

de 32,00 ± 5,68 (CIM), 71,00 ± 5,80 (2x CIM) e 104,00 ± 14,11 (4x CIM), quando 

comparadas ao grupo controle 10,50 ± 4,08 (p < 0,05).  

Foi observado também, que a C. albicans resistente ao FLC, quando incubada com a 

enzima FPG, não apresentou um aumento significativo nos valores do índice de dano em 

comparação ao grupo avaliado sem a enzima (p<0,05) após o tratamento com a berberina 

(figura 5). 
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Tabela 1. Teste de susceptibilidade antifúngica do composto de berberina frente às cepas de 

C. tropicalis, C. albicans, C. parapsilosis e C. neoformans resistentes ao fluconazol 

 

                                   CIMb  

    

  

Cepasa FLC c 

 

   Berberina d   Número 

GenBank e 

  

Candida tropicalis 1 > 16 8 KJ740185 

Candida tropicalis 2* > 16 8 KJ740181 

Candida albicans 1 > 16     8 KJ740176 

Candida albicans 2** > 16 8 KJ740174 

Candida albicans 3 > 16 8 KJ740179 

Candida parapsilosis 1 > 16 8 KJ740191 

Candida parapsilosis 2 > 16 8 KJ740188 

Cryptococcus neoformans 1 > 64 16 KJ740165 

Cryptococcus neoformans 2 > 64 24 KJ740167 

Cryptococcus neoformans 3 > 64 24 KJ740166 

Cryptococcus neoformans 4 > 64 24 KJ740168 

    

 

 

 

 

6.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aCepas de leveduras isoladas de amostras biológicas pertencentes ao Laboratório de 

bioprospecção e Experimentação em Leveduras ( LABEL). bO CIM foi definido como a 

concentração que produziu 50% de redução do crescimento das células fúngicas, após 24h 

para Candida spp. e 72 h para Cryptococcus neoformans de incubação. cFLC – fluconazol. 

O intervalo de fluconazol e do composto de dberberina variou 64 a 0,125 µg/ml. eNúmero 

depósito GenBank * Isolado formador de biofilme. ** Isolado utilizado para os testes 

citometria de fluxo e teste Cometa alcalino.  

O procedimento foi realizado de acordo com o protocolo M27- A3 do CLSI 2008. 
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6.4   Perda de viabilidade celular e danos na membrana plasmática em estirpe de C. 

albicans 

A figura 6 demonstra que não houve redução significativa no número de células 

quando as mesmas foram tratadas com o FLC, o que evidencia uma eventual resistência do 

tratamento com o azólico. A análise por citometria de fluxo demonstrado pelo ensaio de 

exclusão do Iodeto de Propídio mostrou que a estirpe tratada com berberina nas concentrações 

CIM, 2x CIM e 4x CIM, após 24 horas, apresentaram redução significativa de 1,10 ± 0,08, 

0,61 ± 0,02 e 0,30 ± 0,04, respectivamente, da viabilidade celular comparada ao controle 

Anfotericina B (Anfo B) 1,86± 0,09 (p <0,05). A figura 7 mostra que a berberina causa danos 

à membrana celular de C. albicans resistente ao fluconazol. 

 

Figura 5: Avaliação do índice de dano ao DNA através da distribuição dos índices de 

danos foi realizada utilizando a versão alcalina do ensaio do cometa e a versão modificada 

(FPG), em C. albicans resistente ao FLC. As leveduras foram expostas ao FLC (64 μg / 

mL), Anfotericina B (4 μg/mL) e a berberina com valores de CIM (8 µg/ml), 2x CIM (16 

µg/ml) e 4x CIM (32 µg/ml), em um intervalo de 24 horas.  
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     6.5 Avaliação do Potencial Transmembrana Mitocondrial (Δψm) 

Figura 6: Avaliação por citometria de fluxo da redução no número de células viáveis 

tratadas com o composto berberina com valores de CIM (8 µg/ml), 2x CIM (16 

µg/ml), 4x CIM (32 µg/ml), em uma única cepa representativa de C. albicans** 

resistente ao FLC, após 24 h de exposição.  p <0,05 comparado com o controle por 

ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 

 

 

 

 

Figura 7: Avaliação da integridade de membrana determinada pelo ensaio de 

exclusão por iodeto de propídeo (IP), em cepas de C. albicans resistente ao FLC 

tratadas com berberina com valores de CIM (8 µg/ml), 2x CIM (16 µg/ml), 4x CIM 

(32 µg/ml), em um intervalo de 24 horas.  p <0,05 comparado com o controle por 

ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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6.6 Avaliação do Potencial Transmembrana Mitocondrial (Δψm) 

 

Com o intuito de avaliar a atividade da berberina no tocante ao potencial 

transmembrana mitocondrial em cepas de Candida, após 24 h de exposição à berberina nas 

concentrações em estudo, induziu a alterações significativas no Δψm, que foram observadas 

em C. albicans resistente ao fluconazol 19,78 ± 2,89, 48,47 ± 5,38 e 65,59 ± 6,61, quando 

comparadas ao grupo controle 3,44 ± 1,03 (p <0,05). Os resultados sugerem que este 

composto pode afetar a função respiratória mitocondrial, causando um colapso no Δψm, 

fazendo com que a Rh 123 não se acumule nas mitocôndrias, efeito dose-dependente (figura 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

6.6 Externalização da Fosfatidilserina em células de C. albicans 

 Na figura 9 observou-se que células de C. albicans tratadas com berberina nas 

concentrações CIM, 2xCIM e 4xCIM apresentaram aumento significativo no número de 

Figura 8: Avaliação do potencial de membrana mitocondrial (Δψm) em cepas de C. 

albicans resistentes ao FLC. As células foram marcadas com Rh 123 (50nM). O gráfico 

mostra as cepas tratadas com berberina com valores de CIM (8 µg/ml), 2x CIM (µg/ml), 4x 

CIM (32 µg/ml), por um período de 24 horas (B).  p <0,05 comparado com o controle por 

ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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eventos apoptóticas (22,64% ± 7,52; 51,22 ± 5,02; 61,82 ± 10,04, respectivamente), quando 

comparados ao grupo controle (3,97 ± 0,67) após 24h de incubação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6.7 Atividade da berberina frente ao biofilme de Candida tropicalis. 

 

 Como podemos observar na figura 10, os isolados formadores de biofilme ao serem 

expostos a berberina apresentaram CIM inferior a 37,5 µg/ml (MIC50). Os efeitos antifúngicos 

da berberina causaram reduções estatisticamente significativas na atividade celular do 

biofilme (P < 0,05), apresentando valor do CIM aproximadamente quatro vezes maior que o 

CIM (8 μg/ml) obtido com as mesmas células no modo planctônico de crescimento do nosso 

estudo. 

Figura 9: Externalização da fostatidilserina pela marcação com anexina V. A intensidade de 

fluorescência indica a quantidade de células com exposição da fosfatidilserina quando 

tratadas com berberina com valores de CIM (8 µg/ml), 2x CIM (16 µg/ml), 4x CIM (32 

µg/ml).   p <0,05 comparado com o controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman-

Keuls. 
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Figura 10. Atividade da berberina frente às células agrupadas em forma de biofilme em 

crescimento. Estudo de diferentes concentrações de Berberina frente à atividade metabólica 

do crescimento de biofilmes de C. tropicalis analisados pelo ensaio de redução de MTT. As 

concentrações testadas estão apresentadas na seguinte ordem: A (4,7 µg/ml), B (9,4 µg/ml), C 

(18,8 µg/ml), D (37,5 µg/ml), E (75 µg/ml), F (150 µg/ml), L (300 µg/ml). p <0,05 

comparado com o controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 
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7. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, os resultados demonstraram que a berberina exibe atividade 

antifúngica frente às estirpes de Candida spp. e Cryptococcus neoformans resistentes ao 

fluconazol. De acordo com alguns estudos, a berberina apresentou atividade antifúngica 

significativa frente às cepas de Candida spp. sendo consistente com os nossos achados 

(ZHAO; ZHOUAND ZHANG, 2006; DHAMGAYE et al., 2014). Em relação às cepas de 

Cryptococcus neoformans resistentes ao fluconazol, obteve-se CIM variando de 16μg/ml a 

24μg/ml. A atividade antifúngica frente às cepas de C. neoformans foram relatadas em alguns 

estudos em que utilizaram derivados de berberina, como exemplo a9-O-butil-13- (4-

isopropilbenzil) berberina, com obtenção de CIMSs significativos (PARK et al., 2009; BANG 

et al., 2014). 

Para avaliação dos testes da citometria de fluxo utilizando uma cepa de Candida 

albicans representativa, levantou-se a hipótese que às cepas de Candida albicans ao serem 

expostas a berberina acabam causando danos significativos ao DNA, iniciando um ciclo de 

quebras totais nas cadeias de DNA de acordo com o teste versão alcalina do ensaio do cometa, 

levando posteriormente a capacidade de induzir a perda da integridade da parece celular, 

prejudicar a função mitocondrial, seguida pelo processo de morte por apoptose. 

A versão alcalina do ensaio do cometa (protocolo padrão) é um procedimento sensível 

utilizado para quantificar os diferentes tipos de danos no DNA de células, incluindo as 

quebras de cadeia simples e duplas (BURLINSON et. al., 2007). Os resultados do presente 

estudo sugerem que a exposição das células tratadas com berberina nas concentrações de 

estudadas, apresentaram quebras totais nas cadeias de DNA, observando que quanto maior as 

concentrações mais significativas são as quebras do DNA.  Ainda para avaliar o dano 

oxidativo do DNA, foi conduzido o ensaio cometa versão alcalina na presença de FPG, que de 

acordo com os resultados, os danos ao DNA foram causados pelo tratamento da berberina os 

quais são expressos como índice de dano ao DNA após tratamento com enzima FPG quando 

comparado com o controle negativo (células sem tratamento).  

 Esse aumento deve-se provavelmente à capacidade da enzima FPG em reconhecer as 

bases purinas (adenina e guanina) dentro do DNA. Em um estudo realizado LI e 

colaboradores (2014), foi observado que berberina se acumula em células de C. albicans, 

especialmente no núcleo, o que resulta em uma parada com mudanças significativas na 

transcrição de genes relacionados com o ciclo celular. Além disso, os respectivos autores e 

outros autores demonstraram também danos aos ácidos nucléicos, por meio do uso de 
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intercaladores de DNA, incluindo azul de metileno, sanguinarina e laranja de acridina, 

afetando a replicação de DNA, transcrição e o ciclo celular (YADAV et. al., 2005; 

BHADRA; KUMAR, 2011).   

A condensação e a fragmentação do DNA são características que representam um 

passo irreversível na condução da morte celular (HWANG et al., 2012). A detecção de 

apoptose, numa fase inicial pode ser determinada utilizando Anexina V. Esse marcador na 

presença do íon Ca 2+, liga-se com elevada afinidade a fosfatidilserina presente nas 

membranas das células apoptóticas (HWANG et al., 2012).  

Entretanto, a co-coloração do FITC-conjugado Anexina V com o IP, permite a 

discriminação entre apoptose precoce e necrose (EISENBERG et al., 2010). Na fase tardia da 

apoptose, as modificações morfológicas observadas, tais como  fragmentação do DNA, é 

considerado um marcador tardio desse tipo de morte celular (SCHILLER et al., 2005). Com 

isso, investigou-se a berberina desencadeia um mecanismo apoptótico em células de Candida 

albicans resistentes ao fluconzanol. De acordo com nossos dados, a berberina causa morte por 

apoptose em células de C. albicans resistentes ao fluconazol. 

Dhamgaye e colaboradores (2014), reportam que o tratamento com a berberina em 

estirpes mutantes de células de Candida spp., mostrou que as estirpes mutantes HSF1, ou seja 

um fator de choque, sendo este responsável pela adaptação térmica, revelou que HSF1 

mutante foi mais sensível a esse composto antifúngico. Dessa forma, foi levantada a hipótese 

de que a berberina acaba afetando a via do cálcio e a  integridade da parede celular, levando  a  

célula de Candida spp. a um processo de morte celular. Em conjunto, os seus resultados 

demonstraram que a berberina mostrou um potencial antifúngico através da sua capacidade de 

prejudicar a função mitocondrial, promover a geração de ROS, induzir a perda da integridade 

da parede celular e afetar, também, o fator de transcrição de choque térmico HSF1. 

Quando as cepas foram expostas a berberina na presença do marcador citofluormétrico 

de Iodeto de Propídio (PI), pôde ser observada uma diminuição no número de células viáveis 

nas concentrações tratadas quando comparado ao controle, indicando assim danos as 

membranas celulares, com possível comprometimento em suas funções. Esses dados 

corroboram com os de Dhamgaye e colaboradores (2014) que demonstraram que a berberina 

pode resultar na perda da integridade da membrana, causando aumento da permeabilidade. A 

absorção aumentada de IP nas células de Candida resistentes ao fluconazol torna-se um 

indicativo de que estes compostos promovem a morte celular, considerando-se que este 

marcador só consegue se ligar ao DNA nuclear de células mortas (XU et al., 2010). 
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Em relação ao potencial da membrana mitocondrial (Δψm), os nossos resultados 

também indicam que células quando tratadas com berberina promovem mudanças no Δψm, 

sugerindo que estas moléculas podem afetar a função respiratória mitocondrial, causando um 

colapso no Δψm, fazendo com que a Rh123 não se acumule nas mitocôndrias (LUDOVICO et 

al., 2001). Esse colapso Δψm pode conduzir a aberturas de poros transientes nas membranas 

mitocondriais e da libertação de fatores pró-apoptóticos no citosol (HWANG et al, 2012). Xu 

e colaboradores, (2009) mostraram que o estudo realizado com Candida albicans resistentes 

ao fluconazol após tratamento com fluconazol + berberina proporcionou um aumento do Δψm 

e sugerem que este aumento está acoplado com um baixo nível de ATP quando a atividade da 

ATP-sintase é inibida. 

É evidente a importância da identificação das espécies dos patógenos fúngicos que são 

responsáveis pelas infecções nosocomiais, visto que, dependendo do patógeno acometido, 

existe predisposição para existência de resistência aos fármacos antifúngicos (RAMAGE et 

al., 2006). Sendo assim, a formação de biofilme representa um grande problema nosocomial, 

pois além das espécies de Candida serem capazes de formar essa biomassa no tecido do 

hospedeiro, também pode desenvolver-se em dispositivos invasivos de pacientes 

hospitalizados. Uma característica relevante dos biofilmes de Candida é a resistência aos 

antifúngicos, que podem ser intrínseca ou adquirida, mediante a transferência de material 

genético entre as células do biofilme, tornando necessárias novas alternativas terapêuticas 

(KOJIC; DAROUICHE, 2004; SARDI et al., 2013). 

Levando em consideração que as leveduras de Candida apresentam como importante 

fator de virulência, a formação de biofilme (LIM et al., 2012), todas as espécies de Candida 

deste estudo apresentaram alguma capacidade de formar células sésseis. Sendo estas espécies 

adquiridas de diversas amostras. No entanto, se desconhece a formação de biofilme em 

pacientes em relação as suas correspondentes amostras.  

Para avaliar a capacidade de formação e susceptibilidade do biofilme, foi selecionada 

uma única cepa representativa (Candida tropicalis*) (Tabela 1), em que a seleção foi visando 

ampliar conhecimentos da atividade de moléculas de interesse frente as cepas de outras 

espécies de Candida, visto que é vasto os estudos que envolvem a espécie de Candida 

albicans, tornando informações envolvendo outras espécies de Candida mais escassas. Com 

relação a capacidade de formação de biofilme Pannanusorn e colaboradores (2013) 

observaram que 40,3% de C. albicans, 66,7% de C. parapsilosis e 100% dos isolados de C. 
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tropicalis apresentaram a formação de biomassa, contemplando assim com os nossos achados 

no presente estudo. 

Bujdakova e colaboradores (2012) observaram que o biofilme pode ser inibido por 

fármacos azólicos, entretanto apenas nas primeiras fases de formação dessa biomassa que 

ocorre antes de 48 horas. Os isolados que apresentam biofilme pequeno e com inibição nos 

estágios iniciais, após a maturação, não mostraram células sésseis sensíveis a esses mesmos 

fármacos. Outros fármacos como a anfotericina B e caspofugina apresentaram certa atividade 

na inibição do biofilme. No entanto, apesar da observação de atividade antifúngica contras as 

células sésseis, a grande maioria das concentrações definidas são consideradas elevadas à 

terapia, apresentando risco ao paciente devido à toxicidade (FANOS; CATALDI, 2000; 

WILKE, 2011; HAMADA et al., 2013). 

Os nossos resultados demonstraram que a concentração da berberina para inibir o 

crescimento tanto de células planctônicas como das células formadoras de biofilme, são 

semelhantes, indicando que a berberina em concentrações baixas, na ordem de 8µg/ml e 37,5 

µg/ml, respectivamente, pode torna-se um agente antifúngico promissor, reduzindo tanto o 

crescimento de isolados planctônicos, como atuando na inibição do crescimento de células 

fúngicas formadoras de biofilme. Esse achado torna-se relevante, uma vez que a característica 

frequentemente associada ao biofilme é a sua sensibilidade reduzida aos antifúngicos 

convencionais comumente utilizados. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se sugerir que o tratamento com a berberina 

frente às cepas em estudo resistentes ao fluconazol, atuou em sítios específicos próximos ao 

DNA das células, promovendo posteriormente alterações na integridade das membranas 

plasmáticas e mitocondrial, levando à morte por apoptose. Demonstrando também, que a 

berberina é capaz de diminuir a viabilidade da formação do crescimento de biofilme in vitro 

de Candida tropicalis resistentes ao fluconazol. Sendo assim, as atividades, no presente 

estudo aliados a busca de mais elementos que contribuam para a melhor compreensão e o 

desenvolvimento biotecnológico de um fitoproduto, tomando como exemplo a molécula de 

estudo berberina que pode ser um possível protótipo de moléculas promissoras com 

propriedades antifúngicas. 
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