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RESUMO 

 

Candida albicans é uma levedura oportunista, presente nas mucosas do trato 
gastrointestinal e genitourinário humano e animal. Uma grande parte das infecções 
provocadas por Candida está relacionada com a formação de biofilmes. As células 
que constituem os biofilmes podem apresentar aumento de resistência aos 
antifúngicos, e a busca por substâncias naturais, como extratos de cogumelos 
medicinais, tem sido alvo de muitos estudos. Nossa equipe de pesquisa tem estudado 
o potencial antimicrobiano do cogumelo gigante Macrocybe titans, recentemente 
encontrado no Brasil e com poucos relatos na literatura. Os objetivos desse trabalho 
foram avaliar o efeito do extrato aquoso de M. titans sobre a inibição da formação de 
biofilmes produzidos por C. albicans e analisar a expressão gênica diferencial do gene 
HWP1, envolvido com a formação de biofilme por essa levedura. Para o preparo do 
extrato de M. titans, foram utilizadas partes do basidioma e píleo, os quais foram 
secos, triturados e diluídos em água destilada autoclavada para o preparo do extrato 
aquoso. Na sequência o extrato foi filtrado e liofilizado. A atividade anti-biofilme foi 
avaliada pelo método do Cristal Violeta, para biofilmes em formação e biofilmes pré-
formados, utilizando microplacas de poliestireno de 96 poços em triplicata. Os 
resultados foram analisados por análise de variância (ANOVA) e as médias foram 
comparadas pelo teste t de Student utilizando-se a média e desvio padrão. A 
expressão do gene HWP1 de C. albicans nos diferentes ensaios foi avaliada por RT-
qPCR, juntamente com o gene referência ACT1. Após a extração do RNA total das 
leveduras, foi obtido o cDNA e a amplificação foi realizada por PCR em tempo real. A 
integridade dos produtos de PCR foi checada por eletroforese em gel de agarose. A 
expressão gênica relativa foi calculada pela fórmula 2^-ΔΔcT, em que o gene alvo 
(HWP1), é normalizado com a expressão do gene referência (housekeeping), e na 
sequência comparado ao grupo controle. Observou-se que foi necessária a 
concentração de 32 mg.mL-1 para a inibição da formação de biofilmes em C. albicans. 
Os biofilmes formados de C. albicans foram desestruturados a partir das 
concentrações de 63 mg.mL-1. Para as leveduras sésseis (biofilme em formação 
tratado com o extrato), obteve-se um fold change de 0,63, indicando uma diminuição 
da expressão do gene. As amostras referentes às células planctônicas obtidas não 
apresentaram variação significativa na expressão gênica. 
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ABSTRACT 

 

Candida albicans is an opportunistic yeast present in the mucous membranes of the 
human and animal gastrointestinal and genitourinary tracts. Most of the infections 
caused by Candida is related to the formation of biofilms. The cells that constitute the 
biofilms may show increased resistance to antifungal agents, and the search for natural 
substances, such as the use of medicinal mushroom extracts, has been the subject of 
many studies. Our research team has studied the antimicrobial potential of the giant 
mushroom Macrocybe titans, recently discovered in Brazil and with few reports in the 
literature. The objectives of this work were to evaluate the effect of the aqueous extract 
of M. titans on the inhibition of the formation of biofilms produced by C. albicans and 
to analyze the differential gene expression of the HWP1 gene, involved in the formation 
of biofilms by this yeast. For the preparation of the M. titans extract, parts of the 
basidiome and cap were used, which were dried, crushed and diluted in purified water 
to prepare the aqueous extract. The extract was then filtered and lyophilized. Anti-
biofilm activity was evaluated by the Crystal Violet method, for biofilms in formation 
and preformed biofilms, using 96-well polystyrene microplates in triplicate. The results 
were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and the means were compared by 
Student's t test using the mean and standard deviation. The expression of the HWP1 
gene in the different assays was evaluated by RT-qPCR using the ACT1 as reference 
gene. After extracting total RNA of yeasts, cDNA was obtained, and amplification was 
performed by real-time PCR. The integrity of the PCR products was checked by 
agarose gel electrophoresis. The relative gene expression was calculated by the 
formula 2^-ΔΔcT, in which the target gene (HWP1), is normalized with the expression 
of the reference gene (housekeeping), and in the sequence compared to the control 
group. It was observed that a concentration of 32 mg.mL-1 was necessary to inhibit 
the formation of biofilms in C. albicans. The biofilms formed from C. albicans were 
disrupted with concentrations of 63 mg.mL-1 of fungi extract. For sessile yeasts (biofilm 
in formation treated with the extract), a fold change of 0.63 was obtained, indicating a 
decrease in gene expression. The samples referring to the planktonic cells obtained 
that did not show significant variation in gene expression. 
 
Keywords: Macrocybe titans; Candida albicans; Biofilm; HWP1 gene. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Os fungos são heterotróficos unicelulares (leveduras) ou pluricelulares 

(filamentosos), produtores de esporos e a maioria sapróbios ambientais, degradando 

a matéria orgânica. Pertencem ao reino Fungi e sua classificação está em constante 

mudança com a descoberta de novas espécies. Durante um tempo, o reino Fungi foi 

dividido em quatro filos, sendo eles Zygomycota, Basidiomycota, Ascomycota e 

Deuteromycota (MAIA e CARVALHO, 2010). Uma nova classificação surgiu através 

de estudos filogenéticos proposto por um grande grupo de micologistas, Hibbet e 

colaboradores (2007), definindo os fungos em sete novos filos, sendo eles 

Microsporidia, Chytridiomycota, Blastocladiomycota, Neocallimastigomycota, 

Glomeromycota, Ascomycota e Basidiomycota. Dentro dessa classificação, os autores 

não consideraram Zygomycota pertencente ao grupo filo, apenas dividiram o mesmo 

em quatro subfilos (Mucoromycotina, Kickxellomycotina, Zoopagomycotina e 

Entomophthoromycotina). Assim, na nova classificação do reino dos fungos, são 

considerados sete filos, 10 subfilos, 35 classes, 12 subclasses e 129 ordens (HIBBETT 

et al., 2007).  

Apesar de alguns fungos apresentarem patogenicidade humana ou animal 

causando algumas doenças descritas na literatura, a maioria das espécies com 

atribuições essenciais para o meio ambiente. Fazem parte do ecossistema da 

natureza, sendo parte saprófitos decompondo matéria orgânica e agindo como 

catalisadores no processo de decomposição, e outros parasitos que necessitam dos 

compostos orgânicos vivos (HISCOX et al., 2018). 

Em especial, o filo Basidiomycota é reconhecido por apresentar grandes 

basidiocarpos, encontrados em ambientes terrestres, comportando-se como 

parasitas, micorrízicos e sapróbios. Os Basidiomicetos podem apresentar diversas 

enzimas capazes de degradar a matéria orgânica e componentes estruturalmente 

complexos como a celulose, lignina, proteínas, polissacarídeos, pectina e o amido. 

Essa degradação é promovida por fungos decompositores de madeira levando a 

diferentes tipos de podridões. A podridão marrom degrada a celulose enquanto a 

podridão branca degrada a lignina (PINTO, 2010; MATTOS, 2020). Fungos 

basidiomicetos lignolíticos são responsáveis pela maior parte da degradação da 
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lignina na natureza, convertendo lignina em dióxido de carbono (CO2) e água, 

processo fortemente utilizado em processos biotecnológicos degradando substratos 

lignocelulósicos (SILVA et al., 2006). 

 Atualmente, muitos medicamentos produzidos modernizaram a terapia 

medicinal, no entanto, novas doenças infecciosas vêm surgindo, gerando resistência 

a estes medicamentos. Alguns estudos vêm sendo realizados na busca por possíveis 

produtos naturais que possam desempenhar ação antimicrobiana. O Brasil é um país 

que oferece uma ampla biodiversidade, contribuindo para o desenvolvimento de novas 

pesquisas em busca de substâncias mais eficazes contra a resistência dos 

microrganismos patogênicos. Existem algumas espécies de cogumelos que são 

inexploradas e estes podem apresentar algum potencial medicinal desconhecido. 

Nosso grupo de pesquisa (NEMA) tem por objetivo a prospecção de fungos em 

diferentes processos biotecnológicos. Dentre suas linhas de pesquisa, vem realizando 

estudos sobre o potencial antimicrobiano (antibacteriano e antifúngico) e também a 

capacidade de inibição de biofilmes microbianos de extratos do cogumelo 

Basidiomiceto Macrocybe titans, descrito pela primeira vez na literatura por Pegler e 

colaboradores (1998). M. titans é descrito na literatura como uma espécie que 

apresenta enormes basidiocarpos carnudos e coloração bege, crescendo a grande 

maioria em madeira morta ou propriamente no solo em grupos ou solitários. São 

considerados comestíveis, sendo uma espécie de grande abrangência na América do 

Sul e América Central (MATTOS, 2020). 

 A formação de biofilmes por microrganismos é considerada um fator de 

virulência, e a busca de compostos naturais capazes de inibir a formação ou 

desestruturar biofilmes já formados é um tema e um desafio, pois vários mecanismos 

podem estar envolvidos, como o tipo de microrganismo, ambiente a atuação de fatores 

proteicos que são expressos de forma diferencial, variando de acordo com o ambiente 

e a fase de crescimento do microrganismo. Dentre os microrganismos formadores de 

biofilme está a levedura Candida albicans. Biofilmes de C. albicans consiste em uma 

associação complexa de células de hifas que estão associadas tanto com superfícies 

abióticas como tecidos animais (ATRIWAL et al., 2021). Os desafios ligados às 

doenças associadas ao biofilme têm incitado os cientistas a descobrirem os fatores 

responsáveis pela formação e maturação do biofilme.  
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O cogumelo M. titans é de especial interesse para este projeto de pesquisa, 

pois, até o presente momento em que sabemos, não há relatos na literatura sobre 

possíveis substâncias com potencial de inibição da formação de biofilmes. 

Dentre os fungos leveduriformes causadores de doenças humanas, o gênero 

Candida pertencente ao filo Ascomycota vem apresentando grande visibilidade, em 

destaque a C. albicans. Este gênero é formado por microrganismos considerados 

oportunistas acometendo, principalmente, pacientes imunodeprimidos ou em 

tratamento com corticoides e/ou imunossupressores. São encontrados facilmente na 

microbiota da mucosa reprodutiva e gastrointestinal (PAPPAS et al., 2018; ROCHA et 

al., 2021).   

 Os biofilmes microbianos são resistentes a agentes antimicrobianos devido a 

fatores ambientais ou genéticos, variando de espécie para espécie (HALL et al., 2017). 

Pesquisas na literatura relatam que infecções causadas por C. albicans podem estar 

relacionadas com a formação de biofilmes em superfícies como células da mucosa ou 

em cateteres de hospitais e clínicas médicas (MATHE e VAN DIJCK, 2013; PEREIRA 

et al., 2020). Além do estudo sobre a morfologia do biofilme, é importante conhecer 

os fatores proteicos envolvidos com a formação de biofilme. O gene HWP1 (Hyphal 

wall protein), substrato da transglutaminase, está entre as adesinas de C. albicans 

como uma proteína de superfície celular, contribuindo com a virulência e formação de 

biofilme da levedura (STAAB et al., 2004; WÄCHTLER et al., 2011). 

 A PCR em tempo real torna-se uma ferramenta essencial para avaliação da 

expressão de genes. O RT-qPCR (PCR Quantitativo em Tempo Real) combina a 

síntese de cDNA (DNA complementar) a partir de uma cadeia molde de RNA com a 

reação de PCR, permitindo a análise quantitativa da expressão gênica. Alguns 

estudos já foram publicados utilizando a técnica da PCR em tempo real avaliando 

alguns genes da família ALS e do gene HWP1 em biofilmes e células planctônicas de 

C. albicans (NAILIS et al., 2010; PINTO, 2010).  

 Portanto, a contextualização proposta para o presente trabalho teve como 

enfoque gerar contribuições para a pesquisa, explorando um possível potencial de 

inibição de biofilme produzido pela levedura C. albicans através da ação extrato 

aquoso do M. titans e na verificação do perfil de expressão do gene HWP1.  
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Nota: A parte inicial desse trabalho de conclusão de curso, que inclui o preparo do 

extrato de Macrocybe titans, os ensaios de formação de biofilme e a extração de RNA 

total das leveduras, foram realizados em período anterior à matrícula na disciplina de 

TCC e foi parte da pesquisa desenvolvida por um mestrando da equipe, mas contou 

com a participação da acadêmica. A análise da expressão gênica (quantificação do 

RNA total, síntese do cDNA, PCR em tempo real, análise eletroforética e cálculo do 

2^-ΔΔct, para a determinação da expressão diferencial), foram realizados 

integralmente durante o período de realização do TCC. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo do presente trabalho foi investigar o potencial efeito do extrato 

aquoso de Macrocybe titans sobre a formação de biofilmes produzidos pela levedura 

Candida albicans e analisar o perfil de expressão do gene HWP1. 

 

2.2 Objetivos específicos  

  

- Verificação do efeito sobre a formação de biofilme e biofilme pré-formado; 

- Análise, através de RT-qPCR quantitativa, da expressão do gene HWP1 

relacionado com a formação de biofilmes; 

- Eletroforese dos produtos de amplificação da reação de RT- qPCR. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 O COGUMELO Macrocybe titans 

 

Historicamente, os autores Bigelow & Kimbrough (1980) encontraram, no 

centro e norte da Flórida, um cogumelo gigante com aproximadamente 75 cm. O 

cogumelo pertencia ao gênero Tricholoma, propondo uma nova espécie: Tricholoma 

titans Bigelow & Kimbrough, sp. nov. Durante um tempo, espécies de Macrocybe eram 

confundidas com esse gênero devido às semelhanças do seu basidioma.  

Em 1998, Pegler e colaboradores propuseram caracterização do novo gênero 

Macrocybe, após considerações genéticas e morfológicas distintos do Tricholoma, 

incluindo a classificação taxonômica da espécie titans: Reino Fungi, Filo 

Basidiomycota, Sub-filo Agaricomycotina, Classe Agaricomycetes, Ordem Agaricales, 

Família Tricholomataceae, Gênero Macrocybe e Espécie titans (KARLASEN-AYALA 

e SMITH, 2020).   

O gênero Macrocybe possui sete espécies: M. crassa, M. gigantea, M. 

lobayensis, M. pachymeres, M. praegrandis, M. spectabilis e M. titans. A distribuição 

é pantropical, sendo encontrado em áreas tropicais e subtropicais da América Central 

e América do Sul (KARLSEN-AYALA e SMITH, 2020; PEGLER et al., 1998). Na 

América do Sul, alguns pesquisadores identificaram pela primeira vez o M. titans na 

Argentina em 2017, país que faz fronteira com o Brasil (RAMIREZ et al., 2017). No 

Brasil, foi reportado pela primeira vez pelo especialista em taxonomia de macrofungos, 

André de Meijer, na cidade de Antonina-PR (WISNIEWSKI et al., 2010).  

No geral, o M. titans apresenta uma estrutura grande e robusta. Os tons variam 

do branco e creme para tons mais escuros. O píleo é convexo com tamanho que pode 

chegar de 8 a 100 cm, e um estipe de 7 a 20 cm, chegando a um peso de 30 kg ou 

mais. Além disso, o cogumelo se desenvolve sozinho ou em grupos, sendo localizado 

em áreas rurais ou em áreas urbanas (PEGLER, 1998; DELONG e BREWER, 2013). 

No geral, o cultivo de cogumelos para consumo humano tornou-se popular no 

mundo todo, fornecendo espécies não tóxicas como fonte de alimento rico em 
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proteína, vitaminas e beta-glucanas. Em 2016 na Tailândia, Inyod e colaboradores 

associaram a espécie M. crassa para produção comercial. Essa espécie fornece alto 

teor de macronutrientes como proteínas, fibras e beta-glucanas e micronutrientes 

como potássio, cálcio, magnésio, sódio, ferro, zinco e manganês, considerado uma 

espécie comestível (CALONGE et al., 2007; MATTOS, 2020). 

Estudos na Índia evidenciam a presença de alguns compostos analisados por 

HPLC da espécie M. crassa com a presença de pirogalol, ácido vanílico, ácido 

cinâmico e ácido p-cumárico (KHATUA e ACHARYA, 2014). Enquanto o extrato de M. 

titans foi analisado por alguns pesquisadores observando a rica presença de beta-

glucanas (CARBONERO et al., 2007) e fucogalactanas (MILHORINI et al., 2018) e na 

ação antioxidante e citotóxica (KNAK et al., 2009).    

O grupo de pesquisa NEMA tem realizado pesquisas científicas quanto ao 

potencial antibacteriano do extrato aquoso de M. titans e observou também, 

resultados promissores quanto ao estudo da ação antifúngica (PEREIRA, 2020). Até 

o momento, não foram encontrados relatos na literatura quanto a possível capacidade 

de inibição de formação de biofilmes produzido pela levedura C. albicans com o 

mesmo extrato, tornando-se de interesse científico deste trabalho.  

  

3.2 Candida albicans  

 

 C. albicans é uma levedura diplóide e assexual com capacidade de produzir 

blastoconídios, pseudohifas e hifas (FIGURA 1). Também é denominado como uma 

levedura dimórfica, isto é, pode ser encontrada na forma de blastoconídios na fase 

infectante e filamentoso na fase parasitária (KLIS et al., 2009; JAYATILAKE, 2011). 

Microscopicamente, as células de C. albicans são compostas por membrana 

citoplasmática formadas por uma bicamada fosfolipídica contendo proteínas e o 

citoplasma composto por organelas como núcleo, ribossomos e mitocôndrias 

(JAYATILAKE, 2011). 
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FIGURA 1 - IMAGENS DE C. albicans EM MICROCULTIVO E ESQUEMA DA MORFOGÊNESE 
 

 
 

 
 LEGENDA. As imagens microscópicas evidenciam as principais estruturas de C. albicans 
desenvolvidas em microcultivo em ágar fubá com Tween 80. Clamidoconídio (1), hifa (2), blastoconídio 
(3) e pseudohifa (4).  
FONTE: fotomicrografias (Arquivos do NEMA). Esquema: O autor, adaptado de Scholarly Community 
Encyclopedia. 

 

 

 A membrana citoplasmática externa tem como objetivo promover a integridade 

da célula e interagir com o ambiente externo, sendo composta, por exemplo, de 

quitina, β-1,3-glucana e β-1,6-glucana. Proteínas presentes na parede celular são 

ligadas covalentemente em compostos polissacarídeos de duas formas diferentes. A 

primeira forma refere-se a proteínas fixadas a β-1,6-glucana por meio de 

glicofosfatidilinositol (Glycophosphatidylinositol-22 - GPI). Enquanto a segunda forma 

está relacionada com a ligação de proteínas com repetições internas (proteins with 

internal repeats - PIR) ligadas a β-1,3-glucana auxiliando na estrutura da parede 

celular (CHAFFIN, 2008; TEN CATE et al., 2009).  

C. albicans é um patógeno fúngico encontrado facilmente nas superfícies 

mucosas do trato intestinal, vaginal, urinário e oral, fazendo parte da microbiota 
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humana. Em contrapartida, é uma levedura considerada oportunista, ou seja, se 

houver um desequilíbrio na imunidade ou sob condições de imunossupressão do 

hospedeiro a levedura pode desencadear infecções nas mucosas (TSUI et al., 2016). 

 Manifestações clínicas são variadas, gerando uma infecção localizada de 

mucosas ou uma doença disseminada considerada potencialmente fatal, dependendo 

da resposta imunológica do paciente. Existem três tipos de manifestações: 

mucocutânea, cutânea e sistêmica. A candidíase mucocutânea acomete a cavidade 

oral e vaginal (a forma mais comum). Candidíase cutânea acomete áreas úmidas do 

corpo, regiões da mama e axilas. Candidíase sistêmica é uma infecção invasiva do 

sangue (PEIXOTO et al., 2014).   

A maioria das infecções causadas por C. albicans podem estar associadas com 

a formação de biofilmes em superfícies abióticas e bióticas. Superfície biótica como 

em tecidos e órgãos do hospedeiro, ou em superfícies inanimadas de hospitais e 

clínicas, aderindo em superfícies abióticas de dispositivos médicos e odontológicos. 

Em vista disso, com a formação de biofilmes torna-se difícil o tratamento em pacientes, 

contribuindo para taxas consideráveis de mortalidade e um dos principais fatores de 

virulência da candidíase (MATHE e VAN DIJCK, 2013; PEREIRA et al., 2020).   

 

3.3 FORMAÇÃO DE BIOFILMES POR Candida albicans  

 

 A formação de biofilmes ocorre quando células livres de microrganismos se 

aderem a uma superfície, formando microcolônias secretadas na matriz extracelular. 

Podem desenvolver-se em superfícies abióticas e bióticas, gerando fontes de diversas 

infecções (APARNA e YADAV, 2008). Os biofilmes microbianos tornam-se um sério 

problema global devido a sua capacidade de resistência com antibióticos ou 

antifúngicos, gerando o principal fator de virulência em muitas infecções (SHARMA et 

al., 2019).  

 C. albicans tem a capacidade de formação de biofilmes bem estruturados 

compostos por uma mistura de blastoconídios, pseudohifas e hifas envoltas de uma 

matriz extracelular. A partir do momento que um biofilme de C. albicans é formado 

sobre uma superfície, ele irá atuar como um reservatório para células patogênicas, 

tornando-se altamente resistente a medicamentos e ao sistema imunológico do 

hospedeiro, disseminando diversas infecções (COSTA et al., 2011). 
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3.4 PAPEL DO GENE HWP1 NA FORMAÇÃO DE BIOFILME POR C. albicans  

 

 A formação de um biofilme maduro de C. albicans normalmente se forma dentro 

de 24 horas e pode ser facilmente visualizado a olho nu com a formação de uma 

estrutura de superfície turva, ocorrendo em quatro fases conforme exemplificado na 

Figura 2. A primeira fase é chamada de aderência, onde células leveduriformes 

(blastoconídios) podem se aderir a uma superfície contendo algum substrato. O 

segundo estágio de desenvolvimento é o processo de iniciação da formação do 

biofilme, que consiste em proliferação celular e início do processo de filamentação. O 

terceiro estágio consiste na maturação do biofilme gerando uma complexa rede de 

várias camadas de células polimórficas, as hifas (cadeias de células cilíndricas), 

pseudo-hifas (células elipsoidais unidas de ponta a ponta) e células leveduriformes, 

envoltas em uma matriz extracelular, dando ao biofilme uma aparência espessa e 

estruturada, além de fornecer proteção contra lesões químicas e físicas. Por fim, o 

estágio final de dispersão, onde as células da levedura irão se dispersar do biofilme 

para colonizar novas superfícies (NOBILE e JOHNSON, 2015; GULATI e NOBILE, 

2016).  

Vários fatores contribuem para a patogenicidade de C. albicans e a formação 

de biofilme, como a mudança da morfogênese (mudança unicelular da levedura para 

uma forma filamentosa - hifa ou pseudo-hifa) e a adesão. Estudos sobre a capacidade 

de virulência de leveduras mostram que durante a transição do estado comensal para 

a patogênese ocorrem três estágios distintos, porém dinâmicos, são vistos: adesão, 

invasão e dano tecidual. Na fase de adesão, os fatores que exibem um papel crucial 

incluem as adesinas da família ALS e os componentes da parede celular HWP1 e 

ALS3 (WÄCHTLER et al., 2011). 
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FIGURA 2 - ATUAÇÃO DO GENE HWP1 NA FORMAÇÃO DE BIOFILME POR C. albicans 

 

 

 

LEGENDA: Diagrama esquemático mostrando as etapas de formação de biofilme em C. albicans e 
onde inicia a ação do gene HWP1, que faz parte de uma extensa rede reguladora de transcrição 
envolvida no processo. (1) Aderência das células de C. albicans a uma superfície. (2) Iniciação à 
proliferação celular. (3) Maturação e formação de hifas e pseudo-hifas. (4) Dispersão celular. 
FONTE: Adaptado de Chong et al. (2018) e Nobile e Johnson (2015). 

 

O gene HWP1 está entre as adesinas de C. albicans como uma proteína de 

superfície celular covalentemente ligada à β-glucana da   parede celular da levedura 

através da parte remanescente de sua âncora de GPI - Glycophosphatidylinositol-22 

(STAAB et al., 2004). Experimentos têm demonstrado que essa proteína é necessária 

para que ocorra uma forte aderência das leveduras às células epiteliais orais, mediada 

por um novo mecanismo, que pode ser acessado pelos trabalhos publicados por Staab 

et al. (1999), Nikou et al. (2019) e Richardson et al. (2018), sendo uma importante 

adesina para a formação de biofilme em C. albicans (NOBILE et al., 2006). 

O novo mecanismo explica que, uma vez ligada à superfície da mucosa, a 

transição de levedura para hifa resulta na expressão de adesinas adicionais, incluindo 

Als3p e Hwp1p, que consolidam ainda mais a adesão epitelial interagindo com a 

Caderina-E e agindo como substrato para as enzimas transglutaminase do 

hospedeiro, respectivamente. A β-glucana presente na hifa também é reconhecida 

pela EphA2 durante esta adesão reforçada (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 - INTERAÇÕES DE C. albicans COM CÉLULAS EPITELIAIS DO HOSPEDEIRO 

 

 

 

FONTE: O autor. Adaptado de Nikou et al. (2019) e Richardson et al. (2018) 

 

Nobile e colaboradores (2006) foram pioneiros a demonstrar o papel do gene 

HWP1 na formação de biofilme. Sabe-se que a atividade da enzima transglutaminase, 

citada no parágrafo anterior, é produzida por células de mamíferos e não por C. 

albicans (STAAB et al., 1999; STAAB et al, 2004). Dessa forma, durante a formação 

in vitro de biofilme, a proteína Hwp1 deve contribuir para a adesão sem envolvimento 

de uma transglutaminase. Essas observações sugerem que Hwp1 pode se ligar de 

forma não covalente à superfície de C. albicans para atuar como uma adesina  

Ardehali et al. (2019) investigaram a frequência de HWP1 e de outros genes a 

partir de isolados clínicos coletados de pacientes internados. Resultados desta 

pesquisa demonstraram que a frequência dos genes ALS1, ALS3 e HWP1 entre C. 

albicans foi (92%), (94%) e (95%), respectivamente. O fator de virulência mais 

detectado foi HWP1 e o menor para ALS1. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  

 

As pesquisas foram realizadas no Núcleo Experimental de Micologia Aplicada 

(NEMA) e no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Setor Palotina e UTFPR Campus Toledo. 

 

4.2 LINHAGEM DO FUNGO BASIDIOMICETO Macrocybe titans 

 

 A linhagem do cogumelo basidiomiceto M. titans utilizado foi identificado como 

MT3, coletada na cidade de Jesuítas - PR, e pertencente ao banco de germoplasma 

do NEMA (FIGURA 4). 

 

FIGURA 4 -  Macrocybe titans ENCONTRADO NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

 

FONTE: Claudemir Tezolin, Chácara Naturale (2014). 
NOTA: espécime utilizada neste trabalho.  
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4.3 LEVEDURA  

 

  A levedura escolhida é uma cepa ATCC (American Type Collection Culture) de 

C. albicans 9028, pertencente à micoteca do NEMA da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR).  

4.4 OBTENÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DE M. titans 

 

Partes do basidioma e píleo de M. titans foram secas em estufa a 70°C e, 

através de trituração em moinho de faca, foi obtido um pó fino. O extrato aquoso foi 

preparado misturando 5 g do pó obtido em 20 ml de água destilada autoclavada (1:4 

ou 250 mg.mL-1) e mantido em repouso a 4°C durante 24 horas (extração a frio). 

Posteriormente o extrato foi filtrado em voal para remoção do material não dissolvido, 

centrifugado por 10 minutos a 3500 rpm e o sobrenadante filtrado com auxílio de 

seringa em filtro estéril PES (polietersulfona) hidrofílico de 0,45 μm, para esterilização. 

O filtrado obtido foi liofilizado após 12 horas de congelamento das amostras, 

em um ultra freezer (marca COLDLAB), temperatura de -60 °C, as amostras foram 

dispostas no interior da câmara de secagem (modelo L-101, marca Liotop), em 

operação por um período de 120 horas.  

O extrato liofilizado foi ressuspenso em água estéril autoclavada na proporção 

de 1 g.mL-1, e mais uma vez filtrado com auxílio de seringa em filtro estéril PES 

hidrofílico de 0,45 μm, a fim de garantir sua esterilidade, e armazenado ao abrigo da 

luz mantido a -20 °C. 

4.5 ENSAIOS DE BIOFILME COM E SEM O EXTRATO DE M. titans 

 

A Figura 5 ilustra os ensaios de biofilme realizados (em formação e formados) 

com C. albicans, na ausência e na presença do extrato de M. titans e os tipos de 

células analisadas: planctônicas (células não aderidas) e sésseis (células aderidas). 
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FIGURA 5 - DIAGRAMA DOS ENSAIOS DE BIOFILME REALIZADOS  

 

 

 
LEGENDA: Ensaios de biofilme realizados (em formação e formados) de C. albicans, na ausência e na 
presença do extrato de M. titans e os tipos de células analisadas: planctônicas (células não aderidas) 
e sésseis (células aderidas). 
FONTE: O autor (2022). 
 

4.5.1 Biofilme pré-formado 

 

Para o preparo do inóculo a levedura C. albicans, estocada em freezer a -20 

ºC, foi reativada em 5 mL de caldo de infusão de cérebro-coração (BHI) por 48 horas 

a 35 ºC e colônias isoladas foram obtidas por plaqueamento em Sabouraud Dextrose 

Ágar (SDA) por até 48 horas a 35 ºC. Uma colônia da placa de SDA foi transferida 

para 5 mL de BHI e mantida por 24 a 48 horas a 35 ºC, para indução da capacidade 

de formação de biofilme.  

O ensaio de biofilme foi realizado, através de coloração com cristal violeta, em 

microplacas de poliestireno de 96 poços de fundo chato, em triplicata. No primeiro 

poço da placa foram adicionados 200 µL do extrato aquoso liofilizado de M. titans na 

concentração de 1 g.mL-1. Nos poços 2 a 10 foram adicionados 100 µL de BHI e 

diluições seriadas do extrato foram realizadas na proporção 1:1, a partir do poço 1, 

que foi o controle negativo do ensaio (somente extrato diluído 1:1 em BHI). 
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Posteriormente foram adicionados nesses poços 100 µL de levedura na concentração 

de 1x106
 UFC/mL, ajustada previamente em câmara de Neubauer. O poço 11 serviu 

como controle positivo (somente leveduras diluídas em BHI na proporção 1:1) e o poço 

12 continha apenas meio de cultura BHI. As placas foram incubadas por 72 horas à 

35 ºC. A Concentração Inibitória Mínima (MIC) foi considerada como a menor 

concentração onde não houve o crescimento da levedura, e a sub-MIC como a 

Concentração Sub-inibitória Mínima.   

Após a etapa de desenvolvimento do biofilme, o sobrenadante foi removido 

com auxílio de uma micropipeta, os poços lavados três vezes com solução salina 

(NaCl 0,85%), e as placas foram secas invertidas em estufa à 60 ºC, por uma hora. 

Para a coloração do biofilme, foram adicionados em cada poço 200 µL de solução de 

cristal violeta a 1 % e a placa mantida por 20 minutos em temperatura ambiente. Após 

o tempo de coloração a solução foi removida e os poços lavados 3 vezes com água 

destilada e secos por 30 minutos, na posição invertida. Para a leitura do biofilme foram 

adicionados 200 µL de álcool etílico 96% em cada poço, mantido por 20 minutos e 

após homogeneização, 100 µL foram transferidos para nova placa de 96 poços, para 

a realização da leitura do biofilme em leitor de ELISA a 595 nm. O ensaio foi feito em 

triplicata. Os dados analisados por análise de variância (ANOVA) e as médias foram 

comparadas pelo teste t de Student com o software Statistica® 7. 

 

4.5.2 Biofilme formado 

 

O inóculo da levedura C. albicans foi preparado como descrito no tópico 

anterior. Para analisar o efeito do extrato de M. titans sobre o biofilme pré-formado, 

100 µL de BHI contendo aproximadamente 1x106
 UFC/mL da levedura foi adicionado 

em poços de uma microplaca de poliestireno de 96 poços de fundo chato e a placa foi 

incubada por 24 horas à 37 ºC. Após a incubação, as células planctônicas (do 

sobrenadante e não aderidas) foram cuidadosamente removidas e os poços lavados 

com solução salina estéril. Em seguida foi adicionado 100 µL do extrato de M. titans 

com diluições seriadas em BHI na proporção 1:1 em BHI. A placa foi novamente 

incubada por mais 24 horas, a 37 ºC. O controle positivo continha apenas o meio de 

cultura e o inóculo, enquanto o controle negativo continha apenas o meio de cultura e 

o extrato. A Concentração Inibitória Mínima (MIC) foi considerada como a menor 
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concentração onde não houve o crescimento da levedura, e a sub-MIC como a 

Concentração Sub-inibitória Mínima. 

Após a segunda incubação, o sobrenadante foi removido e os poços lavados 

três vezes com solução salina e realizada a coloração com cristal violeta e leitura em 

leitor de ELISA, como descrito no tópico anterior. O ensaio foi feito em triplicata. Os 

dados analisados por análise de variância (ANOVA) e as médias foram comparadas 

pelo teste t de Student com o software Statistica® 7.  

 

4.7 ANÁLISE POR RT-qPCR PCR DA EXPRESSÃO DO GENE HWP1 de C. albicans 

 

4.7.1 Extração do RNA total 

 

O RNA total foi obtido de células de C. albicans em biofilme em formação e pré-

formado, sem contato com o extrato de M. titans e em biofilme exposto à ação do 

extrato do cogumelo a 125 mg.mL-1. 

O preparo do inóculo e as condições de incubação ocorreram conforme 

descrito para o ensaio de biofilme por cristal violeta, até a hora da retirada da 

incubação, porém foram realizados em microplacas de 24 poços, conforme descrito a 

seguir. Para a extração do RNA, as células planctônicas foram coletadas e reunidas 

em microtubos de centrífuga de 1,5 mL. Os poços contendo as células sésseis 

(aderidas) foram lavados 3 vezes com solução salina para remoção de células 

sobrenadantes remanescentes, e raspados com hastes de madeira, previamente 

esterilizadas por luz U.V., para remoção do biofilme formado, os quais foram diluídos 

com salina e transferidos para novos microtubos. 

Dessa forma, as amostras analisadas foram: células planctônicas de biofilme 

em formação sem tratamento (A+), células planctônicas de biofilme em formação 

tratadas com a Sub-MIC do extrato (AS), células planctônicas de biofilme formado 

tratadas com a Sub-MIC do extrato (AFS) e células sésseis do biofilme em formação 

tratadas com a Sub-MIC do extrato (AR). (FIGURA 6). 
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FIGURA 6 -  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

LEGENDA: O diagrama ilustra as amostras de C. albicans em biofilme em formação e formado, na 
presença e ausência do extrato aquoso de M. titans que foram utilizadas para análise da expressão do 
gene HWP1, por RT-qPCR. 
FONTE: O autor (2022). 

 

 

O RNA total das leveduras foi extraído utilizando-se o kit SV Total RNA Isolation 

System (Promega®) seguindo as instruções do fabricante para a extração de RNA de 

leveduras. Em resumo, o pellet celular obtido após centrifugação por 2 minutos a 

14.000 g foi ressuspenso com 100 µL de uma solução tampão contendo 1 M de 

sorbitol, 0,1% de β-mercaptoetanol, EDTA 0,1 M pH 7,4 e 50 unidades da enzima 

lyticase (Sigma-Aldrich) com incubação por 30 minutos a 30 ºC. Foram adicionados 

75 µL do tampão de lise e após agitação do tubo, adicionados 350 µL de tampão de 

diluição de RNA, com centrifugação posterior por 10 minutos a 14000 g. O 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo e adicionados 350 µL de etanol 95 % 

ultrapuro (RNAse free, Sigma-Aldrich). A solução foi transferida para uma microcoluna 

de filtração e centrifugada a 14000 g por 1 minuto. Após o descarte do filtrado, foram 

adicionados na microcoluna 600 µL da solução de lavagem de RNA, e novamente 
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centrifugada a 14000 g por 1 minuto. Após o descarte do filtrado foram adicionados 

no centro da microcoluna 50 µL de uma solução de DNAse e mantido por 15 minutos 

à 25 ºC. A reação foi interrompida com adição de 200 µL da solução de parada de 

DNAse. Após nova centrifugação a 14000 g por 1 minuto, a coluna foi lavada com 600 

µL da solução de lavagem de RNA por centrifugação a 14000 g por mais 1 minuto e 

uma segunda lavagem foi realizada com 250 µL da solução de lavagem de RNA por 

2 minutos a 14000 g. O RNA extraído foi eluído adicionando 100 µL de água ultrapura 

(livre de nucleases) ao centro da coluna e coletado em um novo microtubo por 

centrifugação a 14000 g por 1 minuto. O RNA foi quantificado e verificado sua pureza 

em Nanodrop™ 2000 (Thermo Scientific). 

 

4.7.2 Síntese do cDNA 

 

A síntese de cDNA foi realizada com o RNA total extraído utilizando o kit 

GoScript™ Reverse Transcriptase (Promega®), seguindo as instruções do fabricante. 

Como a concentração de RNA total extraído foi variável, foi padronizada uma 

concentração de 300 ng de RNA, para todas as amostras testadas. Para a reação 

foram adicionados em microtubos de 200 µL o máximo de 4 µL de RNA, 0,5 μg de 

primers randômicos e a mistura foi incubada 5 minutos a 70 ºC em termociclador 

(Applied Biosystems, modelo 2720), para eliminar self annealing do RNA, e na 

sequência, mantido por 5 minutos em banho de gelo. Aos 5 µL dessa reação foram 

adicionados 15 µL do mix contendo (4 µL do tampão 5x, 1,5 mM MgCL2, 2 mM do mix 

de desoxinucleotídeos trifosfato (dNTPs), 20 unidades de Inibidor de RNAse, 1 µL da 

enzima GoScript™ Reverse Transcriptase e água livre de nucleases para completar 

20 µL. A reação foi realizada em termociclador usando o seguinte programa: 5 minutos 

a 25 ºC 60 minutos a 42 ºC. 

 

4.7.3 PCR em tempo real (qPCR) 

 

O cDNA sintetizado na etapa anterior foi amplificado por PCR em tempo real, 

utilizando o kit GoTaq® qPCR Master Mix (Promega®). As amplificações foram feitas 

em duplicata, para cada amostra testada, para se obter dois valores independentes, 
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para o cálculo da expressão gênica diferencial. A enzima transcriptase reversa, 

utilizada na reação de síntese do cDNA, foi inativada incubando os tubos a 70ºC por 

15 minutos. Para a PCR em tempo real, 4 µL do cDNA obtido foi misturado com 10 µL 

de GoTaq® qPCR Master Mix, 1 µM de cada um dos oligonucleotídeos (primers) 

forward e reverse para cada gene (TABELA 1) e água livre de nucleases para 

completar 20 µL. A reação foi realizada em termociclador para PCR em tempo real 

CFX96TM (Bio-Rad). As condições de ciclagem foram: 94 °C por 2 minutos, para 

ativação da enzima e 40 ciclos de desnaturação a 94 °C por 15 segundos, anelamento 

a 48 °C por 30 segundos e extensão a 60 ºC por 60 segundos. 

Os resultados das expressões gênicas foram avaliados conforme cálculo de 2^-

ΔΔcT, uma forma de quantificação relativa, em que o gene de interesse é normalizado 

primeiramente com a expressão do gene referência (housekeeping), e na sequência 

comparado ao grupo controle (LIVAKA e SCHMITTGENB, 2001), onde Ct (threshold 

cycle) é o ciclo da PCR em tempo real, no qual a amplificação atinge a fase 

logarítmica, representando a diferença de expressão entre gene alvo e controle 

endógeno de uma determinada amostra e delta delta Ct (ΔΔcT) corresponde à 

diferença entre o delta Ct da amostra e o delta Ct do controle. 

 

TABELA 1 - PARES DE PRIMERS UTILIZADOS PARA A REAÇÃO DE qPCR  

 
Gene 

 
Primer 

 
Sequência 

Amplicon 
(pares de 

bases) 

 
Referência 

 
ACT1 

 
Forward 

 
5’-CCAGCTTTCTACGTTTCC-3’ 

 
 

200 

 
NIKOOMANESH 

et al. (2016)  
Reverse 

 
5’-CTGTAACCACGTTCAGAC-3’ 

 
 

HWP1 

 
Forward 

 
5’-TGGTCCAGGTGCTTCTTCTT-3’ 

 
 

189 

 
XU et al. (2013) 

Reverse 5’-GGTTGCATGAGTGGAACTGA-3’ 

FONTE: O autor (2022). 
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4.7.4 Eletroforese dos produtos de amplificação 

 

Os produtos de amplificação da reação de RT-qPCR, para os genes ACTb1 e 

HWP1, os quais foram analisados em termociclador em tempo real, foram também 

analisados por eletroforese em gel de agarose a 2%, em tampão TBE 1x (Tris-base 

90 mM, ácido bórico 90 mM, EDTA 2 mM pH 8,0) corado com 0,5 µg/ml de brometo 

de etídio, para confirmação do tamanho, em pares de bases dos amplicons e 

viabilidade das amostras. Não foi realizada a análise semi-quantitativa da intensidade 

das bandas, pois os dados da qPCR foram suficientes para se estimar os níveis de 

expressão dos genes. Foi utilizado o padrão de tamanho molecular 100 pb 

(InvitrogenTM) e 4 µL de cada amostra com tampão de amostra (BlueJuice Gel Loading 

Buffer 1x) foi aplicado nos poços do gel. Após a corrida eletroforétrica (110 Volts por 

aproximadamente 30 minutos), o gel foi fotodocumentado utilizando o equipamento 

Loccus Biotecnologia L.PIX.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 ENSAIO DO EFEITO DO EXTRATO DE M. titans SOBRE A FORMAÇÃO DE 

BIOFILME - MÉTODO CRISTAL VIOLETA 

 

 Suspensão da levedura de C. albicans (100 µL a 106  UFC/mL em caldo BHI) 

foram incubadas em placas de poliestireno cristal de 96 poços de fundo chato a 37 ºC 

durante 48 horas com a presença do extrato aquoso de M. titans, em diluição seriada 

de concentração do extrato (1:2), iniciando em 250 mg.mL-1, até o último poço em 1 

mg.mL-1 (FIGURA 7). 

 
FIGURA 7 -  ANÁLISE VISUAL APÓS INCUBAÇÃO DE 48 HORAS COM AS SUSPENSÕES DE C. 

albicans NA PRESENÇA DO EXTRATO AQUOSO DE M. titans 

 

LEGENDA: Ensaio realizado em triplicata. As colunas possuem a seguinte conformação: coluna 1 – 
Controle negativo com extrato + BHI (1:1); colunas 2 a 10 – diluição seriada do extrato + suspensão 
das leveduras, em que coluna 2 possui 250 mg.mL-1 de extrato e coluna 10 possui 1 mg.mL-1; coluna 
11 – controle positivo com suspensão de levedura; coluna 12 – controle negativo do caldo BHI. 
FONTE: André Rabelo Peixoto Bertocco (2022). 
 

 

Após retirada da incubação a placa foi lavada com salina a fim de remover 

células sobrenadantes (planctônicas), e coradas com cristal violeta, de forma que 

apenas as células aderidas às paredes dos poços adquiriram a coloração roxa 

(FIGURA 8). Após a coloração, o cristal violeta dos poços foi diluído em etanol 96%, 

e as placas lidas a 595 nm em equipamento ELISA. O aumento na intensidade da cor 

visual do Cristal Violeta indica o aumento do biofilme conforme a concentração do 

extrato aquoso.  



35 
 

  

FIGURA 8 -   ANÁLISE VISUAL DOS POÇOS CORADOS COM CRISTAL VIOLETA 

 
LEGENDA: poços após lavagem e remoção das células planctônicas, com a células aderidas coradas 
com cristal violeta, na seguinte conformação: coluna 1 – Controle negativo com extrato + BHI (1:1); 
colunas 2 a 10 – diluição seriada do extrato + suspensão das leveduras, em que coluna 2 possui 250 
mg.mL-1 de extrato e coluna 10 possui 1 mg.mL-1; coluna 11 – controle positivo com suspensão de 
levedura; coluna 12 – controle negativo do caldo BHI. 
FONTE: André Rabelo Peixoto Bertocco (2022). 
  

 

Conforme visualizado os resultados obtidos nas Figuras 7 e 8 e no Gráfico 1 a 

seguir, é possível observar que o extrato aquoso de M. titans foi capaz de inibir a 

formação de biofilme de levedura de C. albicans, sendo necessário no mínimo 32 

mg.mL-1 para uma inibição de ~52% (p = 0,0282), pois concentrações menores, como 

a de 16 mg.mL-1 inibem apenas ~25% do biofilme, e não apresentam diferença 

significativa no crescimento do biofilme (p > 0,05), em comparação ao grupo controle. 

 

GRÁFICO 1 - EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE M. titans SOBRE A FORMAÇÃO DE 
BIOFILME DE C. albicans 

 

LEGENDA: Efeito do extrato aquoso de M. titans na formação de biofilmes de leveduras. A 
barra de erro indica o erro padrão da triplicata. * Diferença estatística (p < 0,05) comparado 
com o biofilme não tratado (positivo).  
FONTE: André Rabelo Peixoto Bertocco (2022). 
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Diferenças de susceptibilidade entre as espécies do gênero Candida já foram 

relatadas anteriormente, e podem variar dependendo do tipo de substância utilizada. 

Algumas pesquisas são relatadas na literatura quanto ao uso de extratos naturais 

contra a formação de biofilmes para essa levedura. Millot e colaboradores (2017) 

avaliaram trinta e oito extratos naturais de líquens quanto à sua atividade contra a 

formação de células planctônicas e sésseis de C. albicans. Embora os resultados 

tenham mostrado que nenhum extrato tenha sido ativo contra a formação de células 

planctônicas, o processo de maturação do biofilme foi limitado por onze dos extratos 

testados, destacando a importância da investigação do uso de extratos naturais.  

O uso de extratos naturais provenientes de plantas medicinais também é 

relatado na literatura. Clematis flammula e Fraxinus angustifolia apresentaram 

resultados promissores na inibição da formação de biofilme de C. albicans. A análise 

fitoquímica revelou que os extratos vegetais eram uma rica fonte de compostos 

fenólicos, o que poderia explicar sua maior eficiência contra atividade do biofilme 

(OURABAH et al., 2018). Heterophyllaea pustulata, Camellia japonica, Thuja orietalis 

e Cymbopogon citratus também são citados (MARIONI et al., 2016; CHOI et al., 2017; 

SAHAL et al., 2020).  

Considerando-se a atual busca por extratos naturais capazes de inibir a 

formação de biofilmes, são escassos os estudos sobre extratos de outras espécies de 

fungos e seu efeito sobre a formação de biofilmes. Para o gênero Macrocybe foram 

encontrados artigos apenas sobre sua ação antimicrobiana (MO e ZHANG, 2009; 

ACHARYA, 2014; KHATUA, et al., 2017). Recentemente, o colaborador do NEMA 

Sito-Junior (2021) avaliou o potencial antibacteriano do extrato aquoso do cogumelo 

M. titans, verificando ação bactericida do extrato contra dez bactérias Gram-positivas 

e Gram-negativas, apresentando resultados promissores. 

 

5.2 ENSAIO DO EFEITO DO EXTRATO DE M. titans SOBRE BIOFILME FORMADO  

 

 Suspensão da levedura de C. albicans (100 µL a 106  UFC/mL em caldo BHI) 

foram incubadas em placas de poliestireno cristal de 96 poços de fundo chato a 37 ºC 

durante 24 horas com a presença do extrato aquoso de M. titans, em diluição seriada 

de concentração do extrato (1:2), iniciando em 250 mg.mL-1, até o último poço em 1 

mg.mL-1 (FIGURA 9). 
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FIGURA 9 - ANÁLISE VISUAL DO BIOFILME PRÉ-FORMADO APÓS INCUBAÇÃO DE 24 HORAS 
COM AS SUSPENSÕES DE C. albicans NA PRESENÇA DO EXTRATO AQUOSO DE M. titans 

 

LEGENDA: Ensaio realizado em triplicata (linhas: F, G e H). As colunas possuem a seguinte 
conformação: coluna 1 – Controle negativo com extrato + BHI (1:1); colunas 2 a 10 – diluição seriada 
do extrato + suspensão das leveduras, em que coluna 2 possui 250 mg.mL-1 de extrato e coluna 10 
possui 1 mg.mL-1; coluna 11 – controle positivo com suspensão de leveduras; coluna 12 – controle 
negativo do caldo BHI. 
FONTE: André Rabelo Peixoto Bertocco (2022). 
 
 

 Comparando com os resultados obtidos para o efeito do extrato de M. titans 

sobre a formação de biofilmes, os biofilmes pré-formados de C. albicans também 

apresentaram diminuição. No entanto, é notório a resistência da levedura, sendo 

necessário a concentração mínima de 63 mg.mL-1 de extrato para se ter uma 

desestruturação maior que 50% do biofilme já formado (p = 0,0061) (GRÁFICO 2). 

 

GRÁFICO 2 - EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE M. titans EM BIOFILME PRÉ-FORMADO DE  
C. albicans 

 

 

LEGENDA: Efeito do extrato aquoso de M. titans na formação de biofilmes de levedura. A barra de erro 
indica o erro padrão da triplicata. * Diferença estatística (p < 0,05) comparado com o biofilme não tratado 
(Positivo). 
FONTE: André Rabelo Peixoto Bertocco. 
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A utilização de concentrações maiores de extrato ainda não foi capaz de 

desestruturar completamente os biofilmes pré-formados, como observado na Figura 

10 e Gráfico 2. Como citado anteriormente em estudos sobre a inibição de biofilmes 

em formação, os biofilmes pré-formados também são citados na literatura. Priya e 

Pandian (2020) relataram o uso do alcaloide vegetal, piperina, como uma molécula 

que impede a formação de biofilmes pré-formados de C. albicans, verificando a 

mudança da morfogênese das hifas. 

 Outros extratos ricos em polissacarídeos também demonstraram resultados 

positivos na remoção de biofilme pré-formados, como a quitosana (SILVA-DIAS et al., 

2013) e o extrato de Plectosphaerella cucumerina (ZHOUL et al., 2017).  

 

5.3 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DO GENE HWP1 DE C. albicans A PARTIR DE 

CÉLULAS EM BIOFILME COM E SEM O EXTRATO DE M. titans 

 

O RNA total das leveduras foi quantificado em Nanodrop, antes da realização 

da transcrição reversa. A Tabela 2 mostra as concentrações, em nanogramas por 

microlitros (ng/µl), dos RNAs totais obtidos de cada uma das amostras de C. albicans 

que foi utilizada na análise da expressão dos genes ACT1 e HWP1.  

 

TABELA 2 - RENDIMENTO DE RNA TOTAL OBTIDO APÓS A EXTRAÇÃO 

Condições 
experimentais 

Amostra Descrição 
Média de três 

quantificações 
ng/µl 

Volume para 
a reação de 

cDNA 
(~300ng) 

 
 

Controle 

A+ 
Controle 

planctônicas 
92 3 µl 

AR+ Controle sésseis 76,7 4 µl 

Biofilme 
em 

formação 

 
Sub-MIC 

AS 
Sub-MIC 

planctônicas 
707,6 

2 µl do diluído 
a 150 ng 

AR Sub-MIC sésseis 311 
2 µl diluído a 

150 ng 

 
Biofilme 
formado 

 
Sub-MIC 

 

 
AFS 

Sub-MIC 
planctônicas 

272,7 
2 µl diluído a 

150 ng 

AFR 
Sub-MIC sésseis 

 
--- --- 

LEGENDA: O RNA total de cada amostra foi quantificado em Nanodrop. Os resultados são expressos 
em nanogramas por microlitros. FONTE: O autor (2022). 
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A amostra referente às células sésseis de biofilme formado, tratadas com a 

Sub-MIC do extrato (AFR), não apresentou amplificação na PCR quantitativa, portanto 

não está incluída no gráfico.  Os controles positivos referem-se à levedura de C. 

albicans sem a presença do extrato, obtidas a partir do sobrenadante de células 

planctônicas e sésseis em biofilme por 48 horas.   

A expressão do gene HWP1 foi comparada com a do gene referência ACT1 

(housekeeping), responsável pela síntese de actina, que não varia sua expressão 

independentemente da exposição ou não das células ao extrato. Através dos 

resultados de expressão gênica do ACT1 foi possível padronizar os dados pelo cálculo 

de 2^-ΔΔcT e obter resultados mais precisos e exatos da comparação da expressão 

gênica de células tratadas e não tratadas (TABELA 3). Até o presente momento não 

foram encontrados na literatura trabalhos que analisaram o efeito de extratos de 

cogumelos basidiomicetos frente a expressão dos genes utilizados nesse trabalho. 

Alguns trabalhos encontrados que utilizam os genes ACT1 e HWP1 em leveduras de 

C. albicans foram focados em pesquisas voltadas ao uso de drogas antifúngicas 

sintéticas.  

 

TABELA 3 - VALORES DE RT-qPCR (CÁLCULO DO 2^-ΔΔcT) 

LEGENDA: Valores de ct para o gene referência (ACTb1) e alvo (HWP1) e cálculo de 2^-∆∆Ct de C. 
albicans nas diferentes condições experimentais. 
FONTE: O autor (2022). 
 
 

 

 

 

 
Amostras 

ACT1 HWP1 
∆Ct 

 
∆∆ct 

2^-∆∆Ct 
Condições 

experimentais Média ct Média ct 

A+ 29,515 29,315 -0,20 0,00 1,00 
Controle positivo 

planctônicas biofilme 
em formação 

AS 23,445 23,495 0,05 0,25 0,84 
Sub-MIC planctônicas 
biofilme em formação 

AFS 35,245 34,995 -0,25 -0,05 1,04 
Sub-MIC planctônicas 

biofilme formado 

AR+ 36,7 36,575 -0,13 0,00 1,00 
Controle positivo 

sésseis biofilme em 
formação 

AR 31,105 31,64 0,54 0,66 0,63 
Sub-MIC sésseis 

biofilme em formação 
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A técnica de qPCR mede a intensidade de expressão de um determinado gene 

de uma amostra sob condições biológicas específicas. Esta medida é expressa em 

Ciclos (Ct) de PCR, um valor relativo que representa o número do ciclo em que a 

quantidade de DNA amplificado atinge o nível limite. Por causa da variabilidade entre 

experimentos o Ct precisa ser normalizado. A expressão diferencial é feita gene a 

gene, comparando os valores de Ct normalizados (∆Ct) e das replicatas entre dois 

grupos de amostras (duas condições). Como em cada ciclo de PCR (valor Ct) a 

quantidade de DNA é duplicada, o Ct está em escala logarítmica e inversamente 

proporcional à quantidade de material genético. Portanto, ∆Cts altos representam 

baixa expressão enquanto genes com expressão aumentada, apresentam ∆Cts 

baixos. Comparando os valores normalizados (∆Ct) de duas condições, é possível 

calcular o fold change da expressão (−∆∆Ct).  

Os valores de 2^-∆∆Ct foram calculados para cada gene e condições 

experimentais e correspondem ao número de vezes em que a transcrição gênica 

aumentou ou diminuiu nas leveduras em contato com o extrato de M. titans 

(tratamento) em relação à condição controle (GRÁFICO 3). Não foi encontrado um 

consenso sobre valores de cut off para as variações na expressão (fold change), 

embora alguns autores adotem a seguinte recomendação:  valores acima de 2 indicam 

aumento e valores abaixo de 0,5, diminuição na expressão gênica. Com os resultados 

obtidos nesse trabalho, pudemos concluir que, apesar dos valores encontrados talvez 

não serem significativos, é possível observar uma diminuição na expressão em células 

tratadas, principalmente na referente à células aderidas ao fundo da placa de 

poliestireno, no ensaio de biofilme em formação, que apresentou fold change de 0,63.  
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GRÁFICO 3 - EXPRESSÃO GÊNICA DIFERENCIAL DO GENE HWP1 DE C. albicans 

 

LEGENDA: Expressão gênica do gene HWP1 frente ao gene referência ACT1 em células tratadas e 
não tratadas com o extrato aquoso de M. titans, sésseis (biofilme) e planctônicas (sobrenadante), em 
ensaios de formação do biofilme e biofilme pré-formados em C. albicans. 
FONTE: O autor (2022). 

 

A escolha do gene HWP1 foi devido a sua importância na formação de biofilme 

e por ainda não ter sido testado pela nossa equipe, em C. albicans associada a 

biofilme.    

Embora o valor de fold change, para a análise da variação na expressão gênica 

em eucariotos, tenha sido frequentemente considerado como o valor mínimo para 

significância fisiológica, não existe um consenso na literatura científica. Freire et al. 

(2018) apresentaram dados de fold change maiores que 0,5 para indicar diminuição 

na expressão de genes de C. albicans envolvidos com biofilme, após inativação 

fotodinâmica.  

Portanto, nesse trabalho, consideramos que o valor de 0,63 de fold change, 

para as leveduras sésseis (do biofilme em formação e tratado com o extrato) pode ser 

considerado um valor indicativo da diminuição da expressão do gene. As outras 

amostras que não apresentaram muita variação na expressão do gene eram 

pertencentes às células obtidas do sobrenadante (células planctônicas), em que 

provavelmente o gene em questão não seja importante. 
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Estudos in vitro demonstraram a presença de grande quantidade de HWP1 na 

parede celular de hifas e quantidades pequenas ou imperceptíveis nas leveduras 

(NAGLIK et al., 2006). Staab et al. (1999) relataram que cepas de C. albicans são 

incapazes de se aderirem em células epiteliais bucais de ratos, sem a presença da 

proteína Hwp1.  

A proteína Hwp1 é presente principalmente na fase de formação de hifas. Em 

um trabalho recente da nossa equipe de pesquisa, foi observado, através de 

microscopia eletrônica de varredura, que células da cepa ATCC 90028 de C. albicans 

não apresentam filamentação em biofilme formado em superfície abiótica (lamínulas 

de vidro), apenas poucas formações de pseudo-hifas, comparando com células 

planctônicas (não aderidas), independente do uso ou não do extrato de M. titans 

(BERTOCCO, 2022). No entanto, alguns autores demonstram diminuição dos níveis 

de expressão de HWP1 em biofilmes de C. albicans em superfície abiótica, como o 

trabalho publicado por Aslani et al. (2018), utilizando nanopartículas de óxido de zinco 

contendo quitosana e ácido linoleico para inibir a formação de biofilme.  

Nesse trabalho não foi realizada a análise microscópica das células aderidas 

às placas de poliestireno de 24 poços (utilizadas para o ensaio de biofilme e obtenção 

das células para extração do RNA). Esse estudo será importante, em trabalhos 

futuros, para verificar se o extrato utilizado causa alguma transição na morfogênese 

da levedura, como demonstrado recentemente por Samot e Rouabhia (2022), que 

verificaram que um peptídeo antimicrobiano foi capaz em inibir a transição de levedura 

para hifa, diminuir a formação de biofilme e causar diminuição significativa na 

expressão do gene HWP1 de C. albicans. 

Como o extrato aquoso de M. titans ainda não foi caracterizado, não se pode 

afirmar se ele apresenta efeito sobre a expressão de genes envolvidos com a 

morfogênese e formação de biofilme de C. albicans. No entanto é provável que 

moléculas polares, como polissacarídeos extracelulares ou de parede celular do 

cogumelo M. titans possam estar presentes no extrato (devido ao processo de 

extração que utiliza a água como solvente) e tenham um papel sobre a inibição do 

crescimento dos microrganismos. Estudos recentes realizados por nosso grupo de 

pesquisa provou o efeito antimicrobiano do mesmo extrato, sobre diferentes bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas (SITO-JUNIOR, 2020) e outras leveduras como 

Trichosporon e Candida tropicalis (MAMEDE, 2020, BERTOCCO, 2022). 
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Embora seja conhecido o potencial antimicrobiano e um pouco sobre o 

potencial antibiofilme de extratos de cogumelos, o presente estudo comprovou que o 

extrato aquoso de M. titans, apesar de possuir atividade antibiofilme comprovada, 

apresenta pouca atuação na diminuição da expressão do gene HWP1 em células em 

biofilme. Pinto (2010) não encontrou alteração na expressão do gene HWP1 em C. 

albicans, em biofilmes formados em resina acrílica, para prótese dentária, após 

desinfecção química e tratamento com micro-ondas. 

Embora existam alguns relatos sobre a utilização de compostos naturais para 

a inibição de biofilmes por C. albicans, foi encontrado apenas um trabalho em que os 

autores analisaram o efeito da alicina (composto ativo do alho) sobre a expressão do 

gene HWP1 de biofilmes causados por C. albicans (KHODAVANDI et al., 2011). A 

maioria dos trabalhos foca no uso de antifúngicos sintéticos, como o fluconazol, 

embora o uso de antibióticos tenha sido também testado, como mostrado por 

Kurakado et al. (2017), que provaram que a minociclina, um antibiótico do grupo das 

tetraciclinas, reduz a formação de biofilmes e leva à uma diminuição dos níveis de 

expressão do gene HWP1. 

  

5.4 AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS DE AMPLIFICAÇÃO POR ELETROFORESE 

 

 

A especificidade dos produtos de DNA amplificados a partir das amostras de 

cDNA obtidas também foi avaliada conforme a resolução de amplicons em 

eletroforese de gel de agarose 2% corado com brometo de etídio (FIGURAS 10 e 11). 

Foram visualizadas bandas únicas para quase todos os produtos das reações de RT-

qPCR submetidos à eletroforese, sendo confirmada a presença de fragmentos de 

DNA únicos e específicos, com os tamanhos esperados. 
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FIGURA 10 - ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE A 2% DOS PRODUTOS DE 
AMPLIFICAÇÃO DE RT-qPCR DO GENE ACT1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
LEGENDA: Produtos de amplificação (cDNA) obtido por RT-qPCR e amplificado por PCR quantitativa 
(qPCR) do gene referência ACT1 (200 pb) de C. albicans em biofilmes em formação e formados, 
tratados ou não com o extrato de M. titans.  M. 100 pb DNA ladder (InvitrogenTM). B (branco, controle 
negativo); AFS (sub-MIC planctônicas biofilme formado); AR (sub-MIC sésseis biofilme em formação); 
AS (sub-MIC planctônicas biofilme em formação); AR+ (controle positivo sésseis biofilme em 
formação); A+ (Controle positivo planctônicas biofilme em formação). As amostras foram aplicadas em 
duplicata. 
 
 
 
 

FIGURA 11 - ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE A 2% DOS PRODUTOS DE 
AMPLIFICAÇÃO DE RT-qPCR DO GENE HWP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: Produtos de amplificação (cDNA) obtido por RT-qPCR e amplificado por PCR quantitativa 
(qPCR) do gene alvo HWP1 (189 pb), de C. albicans em biofilmes em formação e formados, tratados 
ou não com o extrato de M. titans.  M. 100 pb DNA ladder (InvitrogenTM). B (branco, controle negativo); 
AFS (sub-MIC planctônicas biofilme formado); AR (sub-MIC sésseis biofilme em formação); AS (sub-
MIC planctônicas biofilme em formação); AR+ (controle positivo sésseis biofilme em formação); A+ 
(Controle positivo planctônicas biofilme em formação). As amostras foram aplicadas em duplicata. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O presente trabalho permitiu avaliar o efeito antibiofilme do extrato aquoso do 

cogumelo M. titans sobre biofilmes formados e em formação, por C. albicans. Foi 

possível observar um maior efeito do extrato sobre biofilmes em formação, comparado 

com biofilmes já formados. Os ensaios de RTq-PCR, apesar de observarmos valores 

numéricos menores da expressão do gene HWP1, os valores não indicam uma 

variação considerada estatisticamente significativa. No entanto, consideramos que o 

valor de 0,63 de diminuição na expressão gênica, observado nas células sésseis 

tratadas com o extrato, e em biofilme em formação, poderia indicar um efeito a ser 

melhor investigado. Ainda não foi possível, pela nossa equipe de pesquisa, 

caracterizar e isolar as substâncias que possam ser responsáveis pela atividade 

antimicrobiana e antibiofilme do extrato aquoso de M. titans, mas esse e outros 

trabalhos da equipe comprovam que uma molécula ou um conjunto de moléculas, 

provavelmente hidrossolúveis, podem estar atuando de maneira muito eficaz no 

combate de patógenos e suas ações. 

 

Algumas perspectivas resultantes da realização deste trabalho são: 

 

 Analisar a viabilidade das leveduras planctônicas e sésseis, após os 

ensaios de biofilme; 

 Avaliar a intensidade do efeito antifúngico do extrato, ao longo das 

curvas de crescimento das leveduras; 

 Refazer os experimentos, considerando apenas uma condição (biofilme 

em formação e apenas células sésseis), realizando triplicata, para melhorar os 

valores estatísticos, para todas as etapas: extração de RNA, síntese de cDNA 

e qPCR e realizar a quantificação do cDNA sintetizado; 

 Explorar melhor e aperfeiçoar as condições e interpretações da técnica 

de RTqPCR; 

 Explorar outros parâmetros como: eficiência da amplificação (curva de 

dissociação). 
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