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MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo in vitro, foram testados cinco isolados clínicos

e uma cepa ATCC de Candida albicans, que foram

submetidas a tratamentos fotodinâmicos com dois agentes

fotossensibilizadores derivados porfirínicos, 3-PtTPyP e 4-

PtTPyP, em concentração de 0,1 mg/mL associados à

radiação com laser vermelho em potência de 30 J/cm2.

Posteriormente ao tratamento, alíquotas foram semeadas

em ágar Sabouraud e após 48 horas de incubação à 30°C,

foi realizada a contagem das colônias, sendo os resultados

expressos em unidade formadora de colônia por mL

(UFC/mL). Os resultados do grupo controle e dos grupos

teste foram analisados com o auxílio do software Graphpad

Prisma® 5.0 (Graphpad Software, INC).

O uso inadequado de antifúngicos tem levado à emergência de

resistência de Candida spp. aos tratamentos convencionais, o

que dificulta o combate às candidoses orais e torna necessária a

busca por tratamentos alternativos. A terapia fotodinâmica (TFD)

tem sido estudada como método de inativação de

microrganismos patogênicos ao hospedeiro. Esta técnica

combina um fotossensibilizador com luz e oxigênio, levando à

formação de espécies citotóxicas que agem na membrana

celular desses microrganismos.

O presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade

fotodinâmica de compostos porfirínicos sobre isolados de

Candida albicans.

INTRODUÇÃO

A Terapia fotodinâmica, utilizando os macrociclos porfirínicos 3-

PtTPyP e 4-PtTPyP foi eficaz contra as cepas estudadas. Além disso,

pode-se observar que a porfirina 3-PtTPyP parece ter tido atividade

mais significativa quando comparada à 4-PtTPyP, sendo este agente

uma possível opção terapêutica de fotossensibilizador contra

infecções associadas com Candida albicans.

CONCLUSÃO
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A terapia fotodinâmica, utilizando os macrociclos porfirínicos 3-

PtTPyP e 4-PtTPyP foi eficaz contra as cepas estudadas. Além disso,

pode-se observar que a porfirina 3-PtTPyP parece ter tido atividade

mais significativa quando comparada à 3-PtTPyP, sendo este agente

uma possível opção terapêutica de fotossensibilizador contra
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Contato: deboranmario@gmail.com / (55) 996981760

Figura 1: Representação estrutural das porfirinas 3-PtTPyP e 4-PtTPyP
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ATCC 

14057
8,48x105 3,1x105 5,4x104 5,29x105 *4,7x103 3,7x104

Ca21 1,73x105 2,7x104 1,78x105 1,52x104 *Zero *4,9x104

Ca38 2,56x105 2,4x104 5,8x104 3,0x105 *1,05x102 *2,4x103

Ca44 6,58x105 2,01x104 1,4x104 1,58x105 *4,05x102 *Zero

Ca45 1,3x106 6,05x103 4,37x105 1,33x106 *Zero *9,3x104

Ca49 1,22x106 1,37x105 3,28x105 6,57x105 *9,0x103 *9,3x104


