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RESUMO 

Introdução: Ceratite por Acanthamoeba tem apresentado um aumento em 

sua incidência e morbidade ocular nos últimos tempos. Sua patogênese 

envolve a invasão corneana pela ameba, a qual é obtida pela secreção de 

um exoproteoma, que contém enzimas às quais se atribui a virulência da 

infecção. O tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível e durar um 

longo período de tempo, porém não há consenso quanto ao esquema 

específico de tratamento. O uso de baixas doses de drogas amebicidas como 

inibidores da proteólise podem ser uma nova e promissora forma de 

tratamento, em que o foco é a parada do processo patológico, e não apenas 

o ataque ao microrganismo em si.  

Materiais e Métodos: Uma placa estéril preta de 96 poços foi usada para diluir 

uma droga amebicida, exoproteoma, substrato do kit (EnzCheck® 

Gelatinase/Collagenase Assay Kit) e solução tampão em cada poço. Quatro 

concentrações diferentes de cada medicamento (Polihexametileno biguanida 

catiônica (PHMB), Gluconato de clorexidina, Diisetionato de Hexamidina e 

Isotionato de Propamidina) foram testadas com exoproteomas de quatro 

cepas diferentes de Acanthamoeba. Um segundo experimento consistiu na 

avaliação da toxicidade em linhagem padrão certificada de ceratócitos (SIRC) 

expostas a diferentes doses de PHMB, clorexidina, hexamidina e 

propamidina na presença e na ausência de exoproteoma. Para tal, foi usado 

o reagente de viabilidade celular PrestoBlue®. Todos os experimentos 

utilizaram solução salina (NaCl 0.9%) como solvente e foram conduzidos em 

triplicata. Leituras de fluorescência foram realizadas pela plataforma de 

detecção SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode. 

Resultados: Todos os compostos reduziram a proteólise e houve uma clara 

correlação entre a concentração da droga e seu efeito inibitório, o qual foi 

mais pronunciado nas altas concentrações de hexamidina, propamidina e 

clorexidina. Contudo, o oposto ocorreu com o PHMB, que registrou uma 

menor proteólise na presença das concentrações mais baixas. A respeito do 

experimento com os ceratócitos SIRC, todas as drogas testadas mostraram 

uma queda da viabilidade celular, proporcional à concentração usada, tanto 

na presença quanto na ausência de exoproteoma. 
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Discussão e Conclusão: A formação de micelas de PHMB pode ser a 

responsável pela queda da sua atividade inibitória nas altas concentrações. 

Dessa forma, maiores concentrações de drogas amebicidas podem não 

melhorar o desfecho clínico dos pacientes e, não só aumentar a 

citotoxicidade, mas também diminuir o efeito inibitório que a medicação teria 

na proteólise. Estudos usando baixas doses de PHMB em ceratite por 

Acanthamoeba precisam ser conduzidos para estabelecer a dose mais 

efetiva nesses casos. 
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ABSTRACT 

Introduction: Acanthamoeba keratitis has presented an increased incidence 

and ocular morbidity indexes. During pathogenesis, corneal invasion of the 

amoeba is obtained by the secretion of an exoproteome, which include 

enzymes believed to be its main virulence factors. Treatment should be 

started as soon as possible and last for a long period, but the specific 

therapeutic regimen still lacks a consensus. The use of low doses of 

antiamoebic medications as proteolysis inhibitors may be a new and 

promising form of treatment, in which the focus is stopping the pathological 

process, rather than just attacking the microorganism itself. 

Materials and Methods: A sterile 96 well assay black plate was used to dilute 

one antiamoebic drug, exoproteome, EnzChek® Gelatinase/Collagenase 

Assay Kit substrate and reaction buffer in each well. Four different 

concentrations of each drug (Polyhexamethylene biguanide, Chlorhexidine 

gluconate, Hexamidine di-isethionate and Propamidine Isethionate) were 

tested in exoproteome from four different strains of Acanthamoeba. A second 

assay consisted in evaluating toxicity in commercially available certified 

standard cell lines of corneal keratocytes (SIRC) exposed to different dosages 

of PHMB, chlorhexidine, hexamidine and propamidine in the presence and 

absence of exoproteom. For this, PrestoBlue® Cell Viability Reagent was 

used. All assays used saline solution (NaCl 0.9%) as solvent and were 

conducted in triplicate. Fluorescence readings were performed by 

SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode Detection Platform. 

Results: All compounds reduced proteolysis and there was a clear correlation 

between the concentration of the drug and its inhibitory effect, which was 

more pronounced in higher concentrations of hexamidine, propamidine and 

chlorhexidine. However the opposite occurred with PHMB, with 

concentrations as low as 0.0025% having a powerful inhibitory effect 

compared to the null effect of 0.02%. Regarding the SIRC keratocytes assay 

all drugs tested caused a decrease in cell viability, which was directly 

proportional to its concentration, both in the presence or absence of 

exoproteome. 
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Discussion and conclusion: The formation of micelles of PHMB may be 

responsible for the decrease in its inhibitory effect in high concentrations. 

Therefore, a high concentration of antiamoebic drugs does not necessarily 

improve the clinical outcome, not only by the increase of citotoxicity, but also 

by lowering the inhibitory effect it would have on proteolisis. Studies using 

low-concentration PHMB in Acanthamoeba keratitis should be conducted to 

establish the most effective dosage in those cases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Amebas de vida livre do gênero Acanthamoeba são microrganismos eucariotos e 

aeróbicos, podendo habitar diferentes ambientes naturais, como água, solo e sedimento. 

Eventualmente, o protozoário pode apresentar transição do hábito de vida livre na 

natureza para a forma parasitária em humanos, podendo vir a causar patologias graves, 

por exemplo, a ceratite amebiana.  

Durante os últimos anos, infecções oculares por Acanthamoeba spp têm recebido 

atenção especial, devido ao aumento na taxa de incidência e morbidade ocular (1, 2).  A 

afecção geralmente ocorre em adultos jovens e previamente hígidos, portanto, na 

população economicamente ativa (3).  

A principal estrutura do olho afetada é a córnea, porém a esclera, íris, cristalino, 

entre outras também podem ser raramente acometidas. A doença é potencialmente grave 

e causar grande perda visual e até cegueira, especialmente se não for tratada de forma 

precoce e com as medicações adequadas(4). 

O principal fator de risco é o uso de lentes de contato, principalmente se este for 

inadequado ou em más condições de higiene (uso das lentes por mais tempo que o 

recomendado, falta de armazenamento em soluções próprias, uso de água ou soro 

fisiológico apenas para limpeza e armazenamento, frequentar piscinas, lagos, entre outros 

que podem contaminar as lentes de contato com Acanthamoeba). Esse fator de risco é 

mais comum dentre adultos jovens saudáveis e justifica o maior acometimento desses 

indivíduos pelo protozoário. É importante frisar que o uso inadequado de lentes de contato 

também é fator de risco para ceratite infecciosa por diversos agentes, principalmente 

bactérias (sendo Pseudomonas aeruginosa a mais comum) (29, 30). Apesar de infrequente, 

casos de ceratite por Acanthamoeba spp também podem ocorrer em não usuários de 

lentes de contato (nesses casos, geralmente após trauma ocular contaminado com solo 

ou água) (31). 

Ceratite por Acanthamoeba é uma infecção ocular complexa, usualmente 

unilateral, e os sintomas clínicos mais comuns são baixa de acuidade visual e dor, a qual 

é geralmente muito intensa e pode ser desproporcional aos achados clínicos, com 

fotofobia, lacrimejamento e edema palpebral. Ao exame oftalmológico, pode ser 

detectada, além da baixa de acuidade visual, hiperemia conjuntival, úlcera corneana 
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(defeito epitelial) com infiltrado infeccioso, comumente em forma de anel, e ceratoneurite 

(considerada por alguns autores como sinal patognomônico, desde que detectado em 

paciente usuário de lente de contato). 

Formas atípicas também podem ocorrer, com outros padrões de infiltrados 

inflamatórios, melting de córnea, ceratite puntata grosseira, hipoestesia corneana, entre 

outros, mimetizando outras doenças corneanas e tendo muitos diagnósticos diferenciais. 

Sendo assim, o diagnóstico pode ser difícil e, mesmo que a suspeita possa ser feita com 

a avaliação clínica, requer análise laboratorial complementar para condução terapêutica 

adequada(5). A microscopia especular, apesar de subjetiva, pode auxiliar no diagnóstico 

clínico, pois possibilita a observação in vivo de estruturas refrigentes de cistos do 

protozoário (vistos como estruturas esféricas hiperrefletivas com dupla parede). Porém, o 

único método realmente confiável de diagnóstico complementar é o raspado corneano e 

posterior análise laboratorial, tendo a cultura como padrão-ouro. 

A patogênese da ceratite por Acanthamoeba pode ser dividida em três fases: 

adesão, invasão e destruição tecidual(6). A adesão é possível graças à proteína ligante de 

manose presente na membrana dos trofozoítos(7). Uma vez aderida à superfície ocular, os 

processos de  invasão e destruição do tecido são mediados pela secreção de proteínas 

com propriedades enzimáticas, denominada exoproteoma, pelo protozoário (trofozoítos). 

Neste exoproteoma estão incluídas enzimas, como proteases e fosfolipases, as quais 

acredita-se que sejam os principais fatores de virulência e o que irá, em última análise, 

determinar a severidade clínica da infecção(8). 

As proteases contidas no exoproteoma têm como função principal, além de 

possibilitar a invasão do protozoário pelas diferentes camadas da córnea, a degradação 

de componentes de matriz extracelular. A secreção de substâncias enzimáticas pode 

induzir a morte de células epiteliais e ceratócitos por mecanismos independentes de 

contato(27). As formas virulentas do protozoário apresentam uma maior atividade de 

proteólise extracelular pelo exoproteoma. 

A invasão do estroma corneano, e, portanto, a progressão da ceratite, por 

Acanthamoeba spp é classicamente lenta. Contudo, muitas vezes a ajuda médica demora 

a ser procurada, em parte devido ao fato de usuários de lente de contato poderem sofrer 

de irritações oculares ocasionais por outros motivos, como o uso prolongado. Soma-se a 

isso a dificuldade de acesso a especialistas em oftalmologia em algumas regiões do 



 3 

Brasil. Dessa forma, já no primeiro atendimento pelo oftalmologista a infecção pode já 

estar bastante profunda. 

Apesar de ser bem estabelecido que o tratamento deve ser iniciado assim que 

possível e durar um longo período (após um desmame gradual das drogas), ainda não há 

um consenso a respeito do regime terapêutico específico mais adequado(9). As principais 

medicações usadas para erradicação do parasita, e suas concentrações comerciais mais 

comuns, são: Polihexametileno biguanida catiônica (PHMB) 0,02%, Gluconato de 

clorexidina 0,02%, Di-isetionato de hexamidina 0,1% e Isetionato de propamidina 0,1%. 

Todos esses colírios tem efeito amebicida (contra a forma trofozoíta) e o PHMB e a 

Clorexidina também são cisticídas. Tanto a hexamidina quanto a propamidina não estão 

disponíveis em todo o mundo, o que limita seu uso em países como o Brasil. O uso de 

uma combinação de algumas dessas drogas é vista por muitos como a melhor forma de 

tratamento para a eliminação definitiva do patógeno, apesar de o uso de monoterapia com 

biguanida ainda ser preferido em muitos casos de infecção inicial. 

Os cistos são mais resistentes aos medicamentos e, por esse motivo, é necessário 

manter o tratamento e a observação dos pacientes por tempo prolongado, evitando e 

tratando eventuais recorrências. O uso de anti-inflamatórios hormonais (corticosteroides), 

como o acetato de prednisolona, para diminuir as lesões teciduais causadas pela resposta 

imune exacerbada, ainda é tema bastante controverso. Há quem defenda que o uso 

dessas drogas pode levar a recorrência ou piora da infecção, mas grande parte dos 

estudos e dos especialistas apoia o seu uso, desde que em pequenas doses e apenas 

após a melhora do quadro com o tratamento antimicrobiano. 

Estudos prévios determinaram que todos os antimicrobianos apresentam efeitos 

tóxicos ao epitélio corneano, aos ceratócitos e a outras células oculares(10, 11). Não 

existem, entretanto, estudos que enfoquem o efeito inibitório que essas drogas podem 

apresentar na atividade proteolítica do exoproteoma da Acanthamoeba spp e, portanto, na 

evolução da invasão corneana pelo parasita. 

O uso de baixas doses dessas medicações amebicidas como inibidores de 

proteólise pode ser uma nova e promissora forma de tratamento, em que o objetivo 

principal é a interrupção do processo infeccioso, e não apenas atacar o microrganismo em 

si, proporcionando tempo para que as drogas e o próprio sistema imunológico possa agir 

na eliminação do agente patológico. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 Este estudo visa realizar uma prospecção das drogas usadas na clínica 

oftalmológica no tratamento da ceratite por Acanthamoeba, explorando outras de suas 

propriedades, que podem levar a uma mudança radical na abordagem dessa infecção. 

Ao pesquisar a presença de efeito inibitório da proteólise causada pelo 

exoproteoma do parasita, e analisar as concentrações e drogas ideais (dentre  

Polihexametileno biguanida catiônica (PHMB), Gluconato de clorexidina, Di-isetionato de 

hexamidina e Isetionato de propamidina) para se ter maior eficácia nessa ação, 

possibilitamos a proposta de uso dessas medicações não apenas como amebicidas com 

o único intuito de eliminar o protozoário, mas como desaceleradores da patogênese 

envolvida.  

Com a comprovação da ação inibitória das enzimas proteolíticas pelos compostos 

terapêuticos testados, é possível iniciar novos estudos com objetivo de avaliar a ação de  

medicações para impedir a invasão corneana pelo protozoário e, portanto, a própria 

instalação da doença ou progressão da mesma. 

Em última análise, essa nova maneira de tratamento que este trabalho se propõe a 

testar, usaria do próprio sistema imunológico do paciente, além de doses muito menores 

das medicações, para ter sucesso na erradicação do agente infeccioso. Com isso, poderia 

poupar os tecidos oculares de danos e sequelas causadas tanto pela invasão da 

Acanthamoeba, quanto pela toxicidade dos colírios. 
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3. OBJETIVOS 

 

Os objetivos deste estudo são analisar:  

 

I) A atividade proteolítica do exoproteoma isolado de quatro cepas de 

Acanthamoeba, comparada a da colagenase, testada em substrato 

proteico in vitro 

 

II) A inibição da proteólise gerada pelo exoproteoma das quatro cepas de 

Acanthamoeba e pela colagenase através da adição de ortofenantrolina 

(inibidor de metaloproteinases) 

 

III) A inibição das propriedades proteolíticas das enzimas do exoproteoma de 

quatro diferentes cepas de Acanthamoeba por doses baixas de drogas 

amebicidas usadas na prática clínica: Polihexametileno biguanida 

catiônica (PHMB), Gluconato de clorexidina, Di-isetionato de hexamidina e 

Isetionato de propamidina;  

 

IV) O efeito citotóxico in vitro causado por diferentes concentrações de cada 

droga em ceratócitos, na presença e na ausência do exoproteoma.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

(CEP-UNIFESP) e está registrado sob número de identificação 4444020215. 

Todos os experimentos foram conduzidos em capela de fluxo laminar, obedecendo 

as Normas de Biossegurança vigentes, de forma a evitar que eventuais contaminações 

por outros microrganismos pudessem alterar os resultados. As soluções foram realizadas 

usando placa preta estéril de 96 micropoços, com fundo e tampa transparentes, com 

auxílio de pipetas. 

 Os exoproteomas formas obtidos previamente de três cepas de Acanthamoeba spp 

isoladas de três pacientes diferentes e classificadas como leve, moderada e grave de 

acordo com a gravidade clínica de cada ceratite, segundo classificação previamente 

proposta por Vital e colaborares(28). Como controle, o exoproteoma de uma cepa-

referência não virulenta também foi usado.  

 A forma de obtenção do exoproteoma, assim como um exemplo de caso clínico do 

qual o exoproteoma classificado como de gravidade moderada foi obtido, são mostrados 

na sequência. 

 Todas as medicações usadas da classe das biguanidas (Polihexametileno 

biguanida e Gluconato de clorexidina) foram manipuladas sem conservantes e estéreis. A 

concentração inicial (maior) testada foi sempre a mesma disponível comercialmente. Esta 

foi diluída em série, conforme necessário, na capela de fluxo laminar, usando solução 

salina (NaCl 0,9%) como solvente, de forma a se obter concentrações cada vez menores. 

 O uso do EnzChek® Gelatinase/Collagenase Assay Kit tornou possível a medida 

da intensidade de proteólise de acordo com o grau de fluorescência atingida em cada 

micropoço, ao fornecer o substrato proteico (gelatina) com marcador fluorescente de 

proteólise, a colagenase e a solução tampão usadas nos experimentos. 

Em todos os ensaios, um poço da microplaca foi preparado de forma a ser usado 

como o controle (branco) pelo aparelho de espectrofluorimetria, contendo todas as outras 

substâncias, exceto as medicações ou inibidores e o exoproteoma ou colagenase. 
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3.1. Obtenção dos exoproteomas – Caso clínico 

  

O caso clínico de gravidade moderada do qual um dos exoproteomas foi obtido 

será descrito a seguir para ilustração e exemplificação: 

 Uma paciente feminina, previamente hígida, de 39 anos, foi encaminhada ao nosso 

serviço com queixa de dor intensa no olho esquerdo há 1 mês. Ela era uma usuária 

frequente de lente de contato gelatinosa (referia higiene e cuidados corretos, negava o 

uso por tempo maior que o recomendado ou dormir com as lentes de contato). 

A paciente relatava ter sido tratada previamente em outro serviço médico 

oftalmológico com dexametasona tópica, associada a gatifloxacino, além de aciclovir e 

cetoconazol por via oral, sem resposta. 

Negava qualquer tipo de antecedente pessoal, familiar ou oftalmológico digno de 

nota, além dos descritos acima. 

A biomicroscopia anterior do olho 

esquerdo mostrava hiperemia conjuntival 

3+/4+ e uma úlcera de 4 mm de diâmetro na 

córnea paracentral inferior, com 

pseudodendritos e infiltrado ao redor da 

mesma (Figura 1).  

 Foi realizada raspagem corneana para 

cultura e microscopia e, após alguns dias 

(tempo necessário para crescimento do protozoário no meio de cultura), houve  

isolamento de Acanthamoeba. Foi, então, introduzido colírio de PHMB 0,02% e 

propamidina 0,1% de 1/1 hora. 

Após 2 dias, a dor havia melhorado consideravelmente e o tamanho da úlcera 

diminuído, portanto o tratamento foi mantido. Uma vez que a úlcera apresentou 

reepitelização completa, depois de mais alguns dias de tratamento, foi iniciado acetato de 

prednisolona 0,1% tópico uma vez ao dia e a instilação da propamidina foi diminuída para 

3/3 horas. 

 Um mês depois do início do tratamento, com uma grande melhora do aspecto da 

opacidade corneana, a frequência de aplicação do colírio de PHMB começou a ser 

lentamente reduzida e a propamidina foi suspensa após dois meses. 

Figura 1 – biomicroscopia anterior no início do 
acompanhamento no nosso serviço 
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Contudo, após mais dois meses de 

tratamento, quando a PHMB havia sido 

reduzida para 5 vezes ao dia, a paciente voltou 

a apresentar dor ocular, com retorno do defeito 

epitelial e piora da opacidade corneana, devido 

à recorrência da infecção (Figuras 2 e 3). 

Portanto, a PHMB 0,02% precisou ser 

aumentada novamente para 2/2 horas e a 

propamidina foi reiniciada (também de 2/2 

horas).  

A paciente apresentou uma recuperação 

rápida da recorrência e já apresentava um 

aspecto biomicroscópico muito melhor após 15 

dias de tratamento (Figura 4).  

Um mês depois, a propamidina já pôde 

ser suspensa novamente e a PHMB voltou a 

ser regredida lentamente. Finalmente, um ano 

após o início do tratamento, todas as 

medicações puderam ser suspensas, exceto o 

colírio de acetato de prednisolona 0,1%, o qual 

foi mantido uma vez ao dia. A paciente estava 

agora com acuidade visual com melhor 

correção no olho esquerdo de 20/200.  

Com o objetivo de tratar as opacidades 

corneanas ainda presentes no olho esquerdo e 

como não foi possível identificar estruturas 

amebianas na microscopia confocal, o acetato 

de prednisolona 0,1% tópico foi aumentado 

para três vezes ao dia e, então, lentamente reduzido até ser finalmente suspenso 10 

meses depois, quando a acuidade visual com melhor correção no olho esquerdo já havia 

melhorado para 20/40.  

Figura 2 – biomicroscopia durante a recorrência da 
ceratite infecciosa 

Figura 3 – biomicroscopia durante a recorrência 
da ceratite infecciosa, corado com fluoresceína e 

sob luz azul 

Figura 4 – biomicroscopia após 15 dias de tratamento 
da recorrência 
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Como mencionado previamente, foi a amostra de Acanthamoeba colhida do olho 

deste paciente que foi semeada em meio de cultura e possibilitou o isolamento de seu 

exoproteoma, para que o mesmo pudesse, após ser aliquotado, ser usado neste e em 

outros estudos. Ele foi classificado como um exoproteoma de gravidade moderada, 

devido à gravidade moderada do quadro clínico do paciente do qual foi retirado. 
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3.2. Análise da proteólise causada pelo exoproteoma e pela colagenase 

 

O primeiro experimento a ser realizado envolveu o uso de quatro concentrações de 

exoproteoma de três isolados clínicos obtidos primariamente de casos da doenças 

classificados como leve, moderado ou grave, segundo classificação previamente proposta 

por Vital e colaborares(28).  O exoproteoma extraído do cultivo axêncio da cepa-referência, 

avirulenta, de A. castellanii (ATCC 30011) foi utilizado como controle-interno experiemntal. 

A enzima colagenase, fornecida pelo fabricante do kit comercial na concentração de 

0,05%, foi utilizada como controle positivo (padrão) nos ensaios de proteólise. 

De forma a permitir a comparação entre a proteólise causada por cada um dos 

exoproteomas com um padrão (colagenase), foi realizada a solução, em cada micropoço 

com 200µL no total, dos quais eram: 

 185µL de exoproteoma diluido em solução salina (NaCl 0,9%) em 

concentrações regressivas 

 5µL de substrato proteico obtido no EnzCheck® Gelatinase/Collagenase 

Assay Kit com reagente fluorescente e 

 10µL de uma solução tampão proveniente do mesmo kit. 

 

No caso da colagenase, os 185µL de exoproteoma diluído foram substituídos por 

185µL de colagenase diluída em solução salina (apenas uma concentração fixa). 

Após as diluições, a concentração final dos exoproteomas foi 0,005%, 0,025%, 

0,125% e 0,625%. A concentração final de colagenase foi 0,05%. 

A fluorescência (e, consequentemente, a proteólise) foi medida, em Unidades de 

Fluorescência Relativa (Relative Fluorescence Units - RFU), após um período de 

exposição de 90 minutos a 37ºC (tempo suficiente para que todos os testes atingissem 

um platô de proteólise), pela plataforma de detecção SpectraMax® Paradigm® Multi-

Mode Detection Platform, lendo do topo para o fundo, a uma distância de 1mm. 

Para realização das análises e comparações das concentrações do exoproteoma e 

da colagenase, foi usado o valor de fluorescência máxima, ou seja, o maior nível de 

proteólise obtido na presença de cada concentração de exoproteoma/colagenase. 
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3.3. Análise da inibição da proteólise pela ortofenantrolina 

 

De forma a promover a inibição da proteólise causada pelos quatro exoproteomas 

e pela colagenase, foi realizado outro experimento utilizando a ortofenantrolina, que é um 

inibidor de metaloproteinases. 

Dessa vez, cada micropoço continha 200µL e era composto de: 

 184µL de exoproteoma diluído em solução salina (NaCl0,9%) em 

concentração fixa 

 1µL de ortofenantrolina 

 5µL de substrato proteico obtido no EnzCheck® Gelatinase/Collagenase 

Assay Kit com reagente fluorescente e 

 10µL de uma solução tampão proveniente do mesmo kit. 

 

No caso da colagenase, os 184µL de exoproteoma diluído foram substituídos por 

184µL de colagenase diluída em solução salina (apenas uma concentração fixa). 

Após as diluições, a concentração final dos exoproteomas foi 0,005%, 0,025%, 

0,125% e 0,625%. A concentração final de colagenase foi 0,05%. 

Da mesma maneira que no experimento acima descrito, a fluorescência (e, 

consequentemente, a proteólise) foi medida, em Unidades de Fluorescência Relativa 

(RFU), após um período de exposição de 90 minutos a 37ºC (tempo suficiente para que 

todos os testes atingissem um platô de proteólise), pela plataforma de detecção 

SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode Detection Platform, lendo do topo para o fundo, a 

uma distância de 1mm. 

Para realização das análises e comparações das concentrações do exoproteoma e 

da colagenase, foi usado o valor de fluorescência máxima, ou seja, o maior nível de 

proteólise obtido na presença de cada substância. 
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3.4. Análise da inibição da proteólise pelos compostos terapêuticos 

antimicrobianos 

 

O experimento para inibição da proteólise pelos medicamentos Polihexametileno 

biguanida catiônica (PHMB), Gluconato de clorexidina, Di-isetionato de hexamidina e 

Isetionato de propamidina foi realizada em diversas concentrações e seguiu os mesmos 

moldes dos ensaios descritos anteriormente. 

Foram utilizadas as quatro drogas, em quatro concentrações diferentes, para inibir 

os exoproteomas de todas as quatro cepas de Acanthamoeba estudadas. 

 

Cada poço foi preparado de forma a conter 200µL de volume total, composto de: 

 160µL uma solução de uma droga amebicida (com concentrações 

regressivas); 

 25µL de um dos quatro exoproteomas; 

 5µL de substrato proteico obtido no EnzCheck® Gelatinase/Collagenase 

Assay Kit com reagente fluorescente e 

 10µL de uma solução tampão proveniente do mesmo kit. 

 

Da mesma forma, a fluorescência (e, consequentemente, a proteólise) foi medida, 

em Unidades de Fluorescência Relativa (RFU), após um período de exposição de 90 

minutos a 37ºC (tempo suficiente para que todos os testes atingissem um platô de 

proteólise), pela plataforma de detecção SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode Detection 

Platform, lendo do topo para o fundo, a uma distância de 1mm. 

Mais uma vez, para realização das análises e comparações das medicações, foi 

usado o valor de fluorescência máxima, ou seja, o maior nível de proteólise obtido na 

presença de cada concentração de droga. 
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3.5. Análise da citotoxicidade pelos compostos terapêuticos antimicrobianos 

na ausência de exoproteoma 

 

De forma a testar a citotoxicidade de cada medicamento, outro experimento foi 

desenvolvido, usando outra placa preta estéril de 96 micropoços, com tampa e fundo 

transparentes. 

Dessa vez, cada poço continha uma linhagem celular padrão comercialmente 

disponível de ceratócitos (SIRC) numa quantidade de 20000 células por poço, ocupando 

um volume de 100µL, já que sua concentração foi de 200000 células/mL. 

Essas células foram expostas a concentrações diferentes de PHMB, clorexidina, 

hexamedina ou propamidina (a depender o micropoço) por um intervalo de tempo de 24 

horas a 37ºC.  

Após o intervalo de exposição, todas as drogas foram extraídas dos micropoços da 

placa, deixando apenas as células. Então, o reagente de viabilidade celular PrestoBlue® 

diluído a 1:10 foi adicionado em todos os micropoços, de forma a medir a viabilidade 

celular por fluorimetria, sendo a sua redução atribuída à citotoxicidade da droga.  

A fluorescência foi medida, em Unidades Relativas de Fluorescência (RFU), após 

60 minutos de exposição ao PrestoBlue® a 37ºC, pela plataforma de detecção 

SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode Detection Platform, lendo do topo a uma distância 

de 1mm. 

Para esse teste de viabilidade celular, foi usado meio de cultura celular, 

ocasionalmente completado com solução salina (NaCl 0,9%), como solvente. Também 

foram separados micropoços como controle (branco), em que havia apenas as células, 

meio de cultura e solução salina. 
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3.6. Análise da citotoxicidade pelos compostos terapêuticos antimicrobianos 

na presença de exoproteoma 

 

O mesmo experimento acima foi repetido em outros micropoços com células SIRC, 

mas agora expondo-as não só as medicações, mas também o exoproteoma da cepa de 

gravidade moderada, sempre na mesma concentração, pelo mesmo período de 24h a 

37ºC, de forma a avaliar a sua influência no grau de toxicidade encontrado. 

Foi escolhido o exoproteoma da cepa de gravidade moderada por ter sido o que 

apresentou maior nível de proteólise nos estudos anteriores (como será abordado nos 

resultados deste trabalho). 

Sendo assim, cada micropoço continha as células da linhagem comercial de 

ceratócitos (SIRC), alguma das drogas antimicrobianas em diferentes concentrações, o 

exoproteoma da cepa de gravidade moderada numa concentração constante (0,125%), 

além do meio de cultura celular, ocasionalmente completado com solução salina (NaCl 

0,9%), como solvente.  

Da mesma maneira que no experimento descrito acima, essas células foram 

expostas (às drogas e ao exoproteoma simultaneamente) por um intervalo de tempo de 

24 horas a 37ºC.  

Após o intervalo de exposição, todas as drogas e o exoproteoma foram extraídas 

dos micropoços da placa, deixando apenas as células. Então, o reagente de viabilidade 

celular PrestoBlue® diluído a 1:10 foi adicionado em todos os micropoços, de forma a 

medir a viabilidade celular por fluorimetria, sendo a sua redução atribuída à citotoxicidade 

da droga e do exoproteoma.  

A fluorescência foi medida, em Unidades Relativas de Fluorescência (RFU), após 

60 minutos de exposição ao PrestoBlue® a 37ºC, pela plataforma de detecção 

SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode Detection Platform, lendo do topo a uma distância 

de 1mm. 

Também foram separados micropoços como controle (branco), em que havia 

apenas as células, meio de cultura/solução salina e o exoproteoma de gravidade 

moderada. 
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3.7. Análise estatística 

 

Todos os experimentos foram conduzidos em triplicata, de forma a aumentar a 

significância estatística dos resultados, exceto o que usou a ortofenantrolina como inibidor 

da proteólise, o qual, por esse motivo, não foi submetido à análise de significância 

estatística.  

Todos os cálculos estatísticos foram realizados usando tanto os Intervalos de 

Confiança de 95% da média, como o teste de Tukey, considerando p<0,05 como 

estatisticamente significante. 

Contudo, para poder usar esses métodos, foi preciso realizar testes para avaliar se 

os dados obedeciam uma distribuição normal. Apesar de o número de dados (N) de cada 

variável ser pequeno – como os experimentos foram feitos em triplicata, N = 3 na maior 

parte dos casos –, os resultados foram muito reprodutíveis e, portanto, houve grande 

confiabilidade na maior parte dos achados. 

Uma vez estabelecido que as variáveis obedeciam uma distribuição normal, todos 

os cálculos estatísticos puderam, então, ser realizados, utilizando o software específico de 

estatística R, além do próprio Excel®, construindo diversas tabelas e separando os dados 

obtidos pela plataforma de detecção SpectraMax® Paradigm® Multi-Mode Detection 

Platform de forma a possibilitar uma análise mais clara e rápida das informações. 

Entretanto, mesmo assim, a análise dos dados a partir da interpretação de tabelas 

ainda não possibilita uma análise rápida e intuitiva o suficiente, em virtude do excesso de 

informações contidos em cada uma delas. 

 Por esse motivo, gráficos foram elaborados usando o Intervalo de Confiança de 

95% de forma a possibilitar uma interpretação mais fácil dos resultados. Esses gráficos 

possuem linhas coloridas que representam cada substância diferente (conforme 

especificado na legenda de cada uma delas) e no eixo horizontal (X) as concentrações 

utilizadas. O eixo vertical (Y) contém a medida de fluorescência apresentada em 

porcentagem, comparando com o controle (também representado e identificado no 

gráfico), colocado como 100%. 

Cada ponto do gráfico é, na verdade, representado por uma pequena coluna, que 

mostra todo o intervalo de confiança de 95% daquele ponto. Sendo assim, para saber se 
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qualquer valor foi ou não estatisticamente diferente de outro é só avaliar se seus 

intervalos de confiança coincidem no eixo vertical (Y) do gráfico. 

A única exceção foi o gráfico relacionado à inibição da proteólise pela 

ortofenantrolina (Figura 7), que não teve intervalos de confiança calculados por não terem 

sido feitos em triplicata. Esse é um gráfico de barras convencional. 

Foram também construídas tabelas que apresentam detalhadamente os valores de 

fluorescência (e, portanto, de proteólise) medidos para cada concentração de cada 

substância em unidades relativas de fluorescência (RFU) e em porcentagem comparados 

com a proteólise causada pelo controle. Na última coluna à direita, podemos ver se houve 

ou não significância estatística na diferença entre o consumo de substrato proteico pela 

substância em questão e o controle, sempre trabalhando com p<0,05% usando o Teste 

de Tukey. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análise da proteólise causada pelo exoproteoma e pela colagenase 

 

 A Tabela 1 e Figura 6 demonstram o experimento utilizando quatro concentrações 

de exoproteoma de quatro cepas diferentes de Acanthamoeba, comparando suas 

respectivas proteólises com a causada pela colagenase a 0,05% (controle). Nele, foi 

demonstrado proteólise em todas as doses testadas. 

 A concentração de todos os exoproteomas foi diretamente proporcional ao nível de 

degradação do substrato proteico. Nas concentrações mais altas, o efeito proteolítico dos 

exoproteomas se aproximou muito do obtido com a colagenase 0,05% e, no caso das 

cepas avirulenta e moderada, chegam a não apresentar diferença estatisticamente 

significante em relação ao controle. Doses baixas, por sua vez, não apresentaram grande 

efeito de proteólise, como era esperado. 

 Se compararmos os exoproteomas entre si, podemos perceber que a maior 

diferença entre eles ocorre com concentrações médias, enquanto os valores de proteólise 

se tornam mais semelhantes tanto nas baixas, quanto nas altas doses. 
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Tabela 1. Proteólise estatisticamente significante diferente da colagenase 0,05% 
Exoproteoma Fluorescência (RFU) % da proteólise da colagenase ≠ do controle 

Avirulenta 0,625% 129495715,7 105% Não 

Moderada 0,125% 124489094,3 101% Não 

Colagenase 0,05% (controle) 123761644 100%   

Avirulenta 0,125% 123441718,3 100% Não 

Moderada 0,625% 111698387,7 90% Sim 

Leve 0,625% 96156020 78% Sim 

Grave 0,625% 96122581,67 78% Sim 

Grave 0,125% 93653968 76% Sim 

Moderada 0,025% 75119971,67 61% Sim 

Avirulenta 0,025% 69285773,67 56% Sim 

Leve 0,125% 59601214 48% Sim 

Grave 0,025% 50454898,33 41% Sim 

Leve 0,025% 22905329,67 19% Sim 

Avirulenta 0,005% 18880177,33 15% Sim 

Moderada 0,005% 17722051,67 14% Sim 

Grave 0,005% 12050582 10% Sim 

Leve 0,005% 7160641,333 6% Sim 
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Figura 6. Intervalo de confiança de 95% para proteólise por cada exoproteoma em 

comparação com a colagenase 
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4.2. Análise da inibição da proteólise pela ortofenantrolina 

  
 Todos os exoproteomas, quando avaliados na presença de ortofenantrolina para 

analisar comparativamente a inibição enzimática, apresentaram queda dos níveis de 

proteólise para 15 a 25% dos valores sem a presença do inibidor, como representado na 

Figura 7. 

 Entretanto, todos eles mantiveram alguma proteólise residual, ainda que bem 

reduzida. Isso difere do ocorrido com a colagenase 0,05%, a qual teve inibição completa 

da decomposição do substrato e chegou a apresentar valores discretamente menores até 

que o micropoço branco da placa (representados, portanto, como negativos). 

 A maior inibição pela ortofenantrolina ocorreu no exoproteoma da cepa leve e a 

menor no da avirulenta. 

 

 
 
Figura 7. Proteólise residual após inibição dos exoproteomas ou da colagenase por 
ortofenantrolina 
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Moderada + ortofenantrolina

Grave + ortofenantrolina

% em relação à fluorescência de cada um sem ortofenantrolina 
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4.3. Análise da inibição da proteólise pelos compostos terapêuticos 

antimicrobianos 

 

O experimento de inibição do exoproteoma mostrou que todos os compostos 

terapêuticos testados reduziram a proteólise, em maior ou menor grau, a depender da 

droga utilizada e de sua concentração, conforme apresentado nas Tabelas 2, 3, 4 e 5 e 

nas Figuras 8, 9, 10 e 11. 

Houve uma clara correlação entre a concentração do medicamento e efeito 

inibitório sobre o exoproteoma, sendo este mais pronunciado nas altas concentrações de 

hexamidina, propamidina e clorexidina. Entretanto, o oposto ocorreu com a PHMB, 

apresentando, sob concentrações mais baixas, maior inibição da proteólise e, sob 

concentrações maiores (como a comercialmente disponível de 0,02%), com efeito nulo, se 

comparado ao controle. 

Apesar da relação não apresentar um padrão linear e se assemelhar mais a um 

padrão logarítmico ou polinomial em alguns casos, ela pode ser facilmente percebida ao 

se analisar os gráficos da Figura 5, mesmo considerando que algumas concentrações não 

apresentaram diferença de proteólise estatisticamente significativa entre si. 

Os resultados tiveram apenas discretas variações entre os quatro exoproteomas 

testados. No caso dos exoproteomas das cepas avirulenta, leve e moderada, a inibição 

mais potente ocorreu nas altas concentrações de clorexidina (0,02%) e hexamidina 

(0,04% e 0,08%). O exoproteoma da cepa grave, contudo, foi melhor inibida pela menor 

concentração testada do PHMB (0,0025%), além da hexamidina em maior concentração 

(0,08%).  

As mais baixas concentrações de propamidina (0,01%), assim como as mais altas 

concentrações de PHMB (0,02 e 0,01%), não tiveram efeito na proteólise em nenhum dos 

exoproteomas testados. 

A comparação entre as ações inibitórias de cada droga mostram um efeito mais 

proeminente de ambas hexamidina e clorexidina em altas doses, assim como das baixas 

concentrações de PHMB, com grande redução da fluorescência. No caso da propamidina, 

todavia, até as maiores concentrações testadas tiveram apenas um efeito inibitório 

limitado. 
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Tabela 2. Inibição estatisticamente significante do exoproteoma avirulento 

Droga Fluorescência (RFU) % do controle ≠ do controle 

PHMB 0,02% 163404009,7 132% Sim 

Propamidina 0,01%   128718000 104% Não 

Propamidina 0,02%  123720937,7 100% Não 

Controle (sem drogas) 123441718,3 100%   

PHMB 0,01% 117057839,7 95% Sim 

Propamidina 0,04%   110335311 89% Sim 

Clorexidina 0,0025% 101251424 82% Sim 

Clorexidina 0,005%  74288638,5 60% Sim 

Propamidina 0,08%   73527702,67 60% Sim 

Hexamedina 0,01% 73347177,67 59% Sim 

Clorexidina 0,01%   60457793,67 49% Sim 

PHMB 0,005% 51366593,33 42% Sim 

Hexamedina 0,02% 43412046,67 35% Sim 

PHMB 0,0025% 36092921,5 29% Sim 

Clorexidina 0,02%  18221525 15% Sim 

Hexamedina 0,04%    18015591,33 15% Sim 

Hexamedina 0,08%    9508994 8% Sim 
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Figura 8. Intervalo de confiança de 95% para proteólise com exoproteoma avirulento na 

presença de cada droga. 
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Tabela 3. Inibição estatisticamente significante do exoproteoma leve 

Droga Fluorescência (RFU) % do controle ≠ do controle 

PHMB 0,02% 104256462,3 175% Sim 

Controle (sem drogas) 59601214 100%   

PHMB 0,01% 57671586,33 97% Não 

Propamidina 0,01%   52682846 88% Não 

Propamidina 0,02%  49539086,33 83% Sim 

Clorexidina 0,0025% 41944834 70% Sim 

Propamidina 0,04%   40238718 68% Sim 

Propamidina 0,08%   23580689,33 40% Sim 

PHMB 0,005% 23253028 39% Sim 

Clorexidina 0,005%  23206709,5 39% Sim 

Hexamedina 0,01% 22514807 38% Sim 

Clorexidina 0,01%   20830668,33 35% Sim 

PHMB 0,0025% 13060772,67 22% Sim 

Hexamedina 0,02% 13013164,67 22% Sim 

Clorexidina 0,02%  7160130,333 12% Sim 

Hexamedina 0,04%    5878344,333 10% Sim 

Hexamedina 0,08%    4936883,333 8% Sim 
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Figura 9. Intervalo de confiança de 95% para proteólise com exoproteoma leve na presença de 

cada droga 
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Tabela 4. Inibição estatisticamente significante do exoproteoma moderado 

Droga Fluorescência (RFU) % do controle ≠ do controle 

PHMB 0,02% 195522296,7 157% Sim 

PHMB 0,01% 139662652 112% Não 

Propamidina 0,01%   132683432,3 107% Não 

Propamidina 0,02%  129394654 104% Não 

Controle (sem drogas) 124489094,3 100%   

Propamidina 0,04%   110182203,3 89% Não 

Clorexidina 0,0025% 100956330 81% Sim 

Clorexidina 0,005%  94920776 76% Sim 

Hexamedina 0,01% 74827408,67 60% Sim 

PHMB 0,005% 70385901,67 57% Sim 

Propamidina 0,08%   67200882 54% Sim 

Clorexidina 0,01%   63685427 51% Sim 

Hexamedina 0,02% 40757535 33% Sim 

PHMB 0,0025% 24983300,33 20% Sim 

Clorexidina 0,02%  19365315,33 16% Sim 

Hexamedina 0,04%    18088859,67 15% Sim 

Hexamedina 0,08%    8481480,667 7% Sim 
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Figura 10. Intervalo de confiança de 95% para proteólise com exoproteoma moderado na 

presença de cada droga 
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Tabela 5. Inibição estatisticamente significante do exoproteoma grave 

Droga Fluorescência (RFU) % do controle ≠ do controle 

PHMB 0,02% 173253285,7 185% Sim 

PHMB 0,01% 111832884,3 119% Sim 

Propamidina 0,01%   93679496,33 100% Não 

Controle (sem drogas) 93653968 100%   

Propamidina 0,02%  87461860 93% Sim 

Propamidina 0,04%   72021165,33 77% Sim 

Clorexidina 0,0025% 70094295 75% Sim 

Clorexidina 0,005%  62946518 67% Sim 

PHMB 0,005% 50607385 54% Sim 

Hexamedina 0,01% 46971519,33 50% Sim 

Propamidina 0,08%   42986318 46% Sim 

Clorexidina 0,01%   39765523,67 42% Sim 

Hexamedina 0,02% 24859465,67 27% Sim 

Clorexidina 0,02%  12385494,33 13% Sim 

Hexamedina 0,04%    10840732,67 12% Sim 

PHMB 0,0025% 9302623,333 10% Sim 

Hexamedina 0,08%    5414437,333 6% Sim 
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Figura 11. Intervalo de confiança de 95% para proteólise com exoproteoma grave na presença 

de cada droga 
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4.4. Análise da citotoxicidade pelos compostos terapêuticos antimicrobianos 

na ausência de exoproteoma 

 
No que diz respeito ao experimento usando a linhagem celular padrão 

comercialmente disponível de ceratócitos (SIRC) para avaliar a citotoxicidade das drogas 

(Figura 12), todos os compostos causaram queda da viabilidade celular proporcional às 

suas concentrações. 

As doses mais baixas, entretanto, induziram um aumento da fluorescência em 

relação ao controle (que não continha drogas, apenas células e meio de cultura/solução 

salina), o qual foi estatisticamente significante (exceto para a hexamidina). Já as altas 

concentrações reduziram a viabilidade celular a níveis que chegaram a zero, exceto com 

a PHMB, que ainda mostrou alguma fluorescência, mesmo nas maiores doses testadas 

(0,05%). 

 

 
Figura 12. Intervalo de confiança de 95% para viabilidade celular com cada droga (na 

ausência de exoproteoma) 
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4.5. Análise da citotoxicidade pelos compostos terapêuticos antimicrobianos 

na presença de exoproteoma 

 

Quando avaliadas na presença do exoproteoma da cepa de gravidade moderada 

(escolhida por ser uma das que apresentou maior proteólise na concentração de 0,125%), 

a toxicidade observada foi bastante similar à observada na ausência do mesmo, tanto em 

número absoluto quanto em relativo, para todas as drogas e para o controle (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Intervalo de confiança de 95% para viabilidade celular com cada droga (na 

presença de exoproteoma moderado) 
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5. DISCUSSÃO 

  

5.1. Análise da proteólise causada pelo exoproteoma e pela colagenase 

 

Como pode ser percebido na Figura 6, foram as médias concentrações que 

apresentaram maior diferença entre a proteólise dos vários exoproteomas, enquanto nas 

altas e baixas doses mostraram valores mais semelhantes.  

Isso nos leva a pensar que quando há muito pouco exoproteoma, a ação 

proteolítica é muito pequena para evidenciar as diferenças entre as cepas. O mesmo 

ocorre nas concentrações muito altas, nas quais há tanto exoproteoma que o consumo 

proteico atinge altos níveis, ainda que a capacidade de cada molécula possa ser 

diferente. 

Sendo assim, a severidade da infecção depende não somente da capacidade 

proteolítica do exoproteoma secretado, mas também da quantidade do mesmo. Dessa 

forma, a diferença encontrada na virulência para cada cepa de Acanthamoeba está 

relacionada tanto à especificidade das enzimas que compõem o exoproteoma às 

estruturas protéicas e celulares que constituem as diferentes camadas da córnea, como 

também a uma variação na concentração de cada enzima ou uma vulnerabilidade 

molecular do exoproteoma em si. 

Considerando isso, as cepas causadoras das ceratites infecciosas de maior 

gravidade devem produzir altas concentrações de enzimas, ou então médias 

concentrações de enzimas mais específicas às proteínas da matriz extracelular do 

estroma corneano. 
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5.2. Análise da inibição da proteólise pela ortofenantrolina 

 

A ortofenantrolina é um inibidor de metaloproteases, motivo pelo qual apresentou 

grande efeito inibidor sobre a colagenase. Contudo, seu uso nos exoproteomas mostrou 

apenas uma ação inibitória parcial, ainda que bastante importante, como observado na 

Figura 7. Isso ocorreu em todos os exoproteomas, com pouca variação entre eles. 

Dessa maneira, podemos concluir que a atividade proteolítica do exoproteoma não 

é devida somente a metaloproteases, mas também a outras enzimas, possivelmente da 

classe das serinoproteases. Apenas esse experimento, contudo, não consegue ainda 

identificar as enzimas ou classes de enzimas que foram responsáveis pela proteólise 

residual após a inibição das metaloproteases. 

Assim sendo, a pesquisa de novos tratamentos baseados na inibição da invasão 

corneana e progressão da infecção pela Acanthamoeba se torna mais complexa, na 

medida que deve, idealmente, atuar sobre classes diferentes de enzimas para poder 

apresentar efeito mais completo. 
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5.3. Análise da inibição da proteólise pelos compostos terapêuticos 

antimicrobianos 

 

Independente do tipo de exoproteoma, todas as drogas apresentaram um efeito 

inibitório similar na proteólise, com todos os gráficos (Figuras 8, 9, 10 e 11) mostrando o 

mesmo padrão.  

A maior parte dos compostos antimicrobianos testados apresentou uma relação 

direta entre a concentração da droga e a taxa de inibição da proteólise causada pelo 

exoproteoma. A única exceção foi o PHMB, que teve resultados surpreendentes, com a 

diminuição da atividade inibitória a medida que as concentrações foram aumentadas. 

Nos casos da propamidina, hexamidina e clorexidina, é fácil entender o motivo da 

inibição do exoproteoma aumentar nas maiores concentrações utilizadas: o aumento do 

número de moléculas dessas drogas leva a uma maior taxa de interação entre medicação 

e enzima proteolítica e, portanto, maior inibição das mesmas. A explicação do que 

ocorreu com o PHMB já é mais complexa. 

 Alguns estudos publicados nos últimos anos descrevem a estrutura 

macromolecular do PHMB como uma cadeia de polímeros com segmentos hidrofílico-

hidrofóbico alternantes, o que resultaria na formação de micelas quando o mesmo fosse 

diluído em água, uma vez que os segmentos metilênicos hidrofóbicos apontariam em 

direção ao centro e os grupos de biguanida monoprotonada apontariam para fora em 

contato com as moléculas de água(12, 13). Sendo assim, PHMB pode ser classificado como 

um surfactante. 

Quando a concentração de um surfactante é baixa o suficiente, ele se acumula na 

superfície e suas moléculas ficam todas alinhadas. Se a concentração passar da 

concentração micelar crítica, entretanto, as moléculas começam a se tornar mais 

numerosas e a se reorganizar na forma de micelas. Apesar de ainda serem necessários 

mais estudos para demonstrá-lo, isso pode significar que, ao aumentar a concentração de 

PHMB, a formação de micelas se torna significativa, o que pode fazer com que os sítios 

moleculares responsáveis pela inibição da proteólise fiquem em uma região interna da 

micela, impedidos de interagir com o exoproteoma. Se essa interação é comprometida, o 

efeito inibitório da droga cairá proporcionalmente.  
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É importante enfatizar que isso é apenas uma teoria destes autores e ainda 

necessita de provas científicas. De qualquer forma, nossos resultados mudam a visão de 

que o aumento da concentração de qualquer medicamento amebicida sempre teria um 

efeito benéfico no tratamento da ceratite por Acanthamoeba, mesmo que desconsiderada 

a toxicidade da droga aos tecidos oculares. 

Além disso, a dose de colírio aplicada na superfície ocular não é a mesma que 

chega ao sítio de ação da medicação, no estroma corneano em contato com o agente 

infeccioso, e é necessário considerar a diminuição da concentração à medida que se 

aprofunda na córnea, a qual depende de inúmeros fatores, como tamanho molecular, 

integridade da superfície ocular e hidrofobicidade da droga utilizada. 
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5.4. Análise da citotoxicidade pelos compostos terapêuticos antimicrobianos 

na ausência e na presença de exoproteoma 

 

A comparação entre a viabilidade celular na presença ou na ausência de 

exoproteoma, antes da adição da droga terapêutica, não mostrou diferença 

estatisticamente significante. Isso corrobora a idéia de que a lesão do exoproteoma em 

tecidos humanos depende mais dos seus efeitos nos componentes de matriz extracelular 

do que do dano direto às células, facilitando assim a invasão corneana por entre os 

ceratócitos. 

 Todas as drogas apresentaram citotoxicidade, a qual não variou com a presença 

do exoproteoma na solução ou não. A diminuição da viabilidade celular foi diretamente 

proporcional à concentração da droga, como era esperado pelo efeito tóxico. Apesar 

disso, a menor concentração testada para as drogas levou aumento dos valores de  

fluorescência aferidos. Isso provavelmente ocorreu devido ao aumento de atividade 

celular com fim de metabolizar a medicação, e não a qualquer efeito de multiplicação 

celular. 

 A maior concentração de PHMB testada não foi suficiente para causar o 

decréscimo da viabilidade celular ao zero (ou seja, nenhuma atividade celular detectada 

pelo método de fluorescência), como ocorreu com as células submetidas aos outros 

compostos. Isso mostra um dano ao ceratócitos in vitro relativamente menor, com 

viabilidade celular residual de 50% na presença de exoproteoma e 79% na ausência do 

mesmo pelo PHMB (estatisticamente significante, quando comparadas todas as maiores 

concentrações testadas para cada droga, tanto na presença como na ausência de 

exoproteoma). É importante ressaltar que, se a concentração de PHMB tivesse sido 

aumentada a valores além da máxima testada, a citotoxicidade provavelmente também 

teria sido total. 

 Todos esses experimentos foram realizados em ambiente in vitro, sem contar, 

portanto, com outros fatores sempre presentes em condições in vivo e podem  alterar os 

resultados obtidos. A presença do filme lacrimal e das barreiras à penetração da 

medicação até o sítio infeccioso levam à redução da sua concentração no local de ação 

da droga; a metabolização da droga tanto pelo parasita quanto pelos tecidos oculares 

também alteram o tempo de ação do medicamento; o uso inadequado dos colírios leva a 
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variações da dose presente nos tecidos, além da alteração com a própria mudança do 

esquema posológico ao longo do tratamento da doença. 

 Todos esses fatores levam à dificuldade de se prever a melhor concentração para 

uso clínico in vivo, uma vez que os fatores confundidores são difíceis, quando não  

impossíveis, de ser controlados. Dessa forma, são necessários outros estudos in vivo 

antes da aplicação dos dados deste estudo na prática clínica oftalmológica. 

 Além disso, por se tratar ainda de uma ceratite infecciosa, deve ser testada a 

efetividade dessas concentrações de compostos antimicrobianos em levar à morte do 

parasita. Mesmo se a inibição dos exoproteomas fosse suficiente para impedir a 

progressão da invasão corneana pela Acanthamoeba, a atividade amebicida ainda seria 

necessária para, junto com o próprio sistema imunológico do indivíduo, eliminar 

totalmente o agente e impedir também que este haja como fator desencadeante de uma 

resposta inflamatória exagerada e consequente opacidade corneana ou outras sequelas. 
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6. ADEQUAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESTUDO PROPOSTO PARA O 

MESTRADO PROFISSIONAL DO DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E 

CIÊNCIAS VISUAIS, EPM-UNIFESP 

 

 O estudo proposto se adequa aos objetivos do Mestrado Profissional do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, ao apresentar uma investigação de 

grande relevância no panorama atual. Seus achados que podem levar à melhora da 

assistência médica e à padronização de condutas terapêuticas mais eficazes para os 

casos de ceratites por Acanthamoeba. 

 Além disso, a pesquisa do tema contribui para a formação do médico oftalmologista 

ao abordar uma nova visão do combate a doenças infecciosas e abordar o uso da 

pesquisa experimental como passo fundamental da elaboração e teste de novos 

tratamentos.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A inibição do exoproteoma da Acanthamoeba é fator tão importante no sucesso do 

tratamento da ceratite quanto a morte em si do agente infeccioso, uma vez que é a 

proteólise corneana que leva à invasão e virulência desse parasita no olho humano. Ao 

atuar na prevenção dessa etapa, poderíamos parar a progressão da doença, enquanto a 

medicação e o próprio sistema imune do indivíduo eliminam os patógenos. 

Os resultados deste estudo mostram que altas concentrações de drogas 

amebicidas não necessariamente melhoram a resposta clínica, pois, além de levarem ao 

aumento da toxicidade do medicamento, também podem diminuir o efeito inibitório da 

droga na proteólise das estruturas corneanas, no caso do PHMB. Sendo assim, estudos 

usando baixas doses de PHMB em parasitas in vitro e in vivo em casos de ceratite por 

Acanthamoeba devem ser conduzidos de forma a estabelecer a dosagem mais efetiva 

para esses pacientes. 
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