
1 

 

Análise das propriedades mecânicas viscoelásticas de 

pulmões de camundongos descelularizados após 

terapia fotodinâmica: uma alternativa para o processo 

de esterilização. 

 

 

 

NADUA APOSTÓLICO 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 

da Universidade Nove de Julho como requisito para obtenção 

do título de Mestre em Ciências da Reabilitação. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luis Vicente Franco de Oliveira. 

Co-orientador: Prof. Dr. Ramon Farrè.   

Universidade de Barcelona (Espanha). 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



2 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostólico, Nadua.      

    Análise das propriedades mecânicas viscoelásticas de pulmões de 

camundongos descelularizados após terapia fotodinâmica: uma alternativa 

para o processo de esterilização. / Nadua Apostólico. 2015. 

     111 f. 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Nove de Julho - UNINOVE, 

São Paulo, 2015. 

     Orientador (a): Prof. Dr. Luis Vicente Franco de Oliveira. 

1. Mecânica pulmonar. 2. Bioengenharia de pulmões. 3. Terapia 

fotodinâmica. 4. Fotossensibilizador. 5. Candida albicans. 

 I. Oliveira, Luis Vicente Franco de.                    II. Titulo 

 

                                                                                           CDU 615.8 

                                                                                           
                                                                                           
          
      
 

 

 

 

   

 

 



3 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Luana Emanuelle 

 

 



5 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Deus, pela fé que me mantém vivo e  

fiel á vida honesta de trabalho e estudo. 

À minha família que tanto me apoiou,  

permitindo a finalização de mais uma grande etapa. 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvi dizer que, pelas leis da aerodinâmica, as abelhas jamais poderiam 

voar. Porque seu corpo é muito grande e pesado para asinhas tão 

miúdas. Mas elas voam assim mesmo. Sabe por que?  

Porque elas não sabem disso. 

 

 

 

 

 



7 

 

AGRADECIMENTOS 

 

                     

Primeiramente a Deus, por permitir meu caminho até aqui. 

 

Aos meus pais e irmãos  pelo amor incondicional, apoio e compreensão. Obrigada por 

sempre me incentivaram a buscar o melhor e me ensinarem que a persistência, mesmo 

diante do revés pode nos levar a lugares incríveis e aprendizado sem precendentes. 

 

Ao meu companheiro Éder, por sempre estar presente comigo nos momentos mais 

felizes e mais desesperadores em relação aos prazos, relatórios e apresentações 

durante esses dois anos de Mestrado, por ter tolerado a distância e ainda assim 

continuar ao meu lado, sempre apoiando  minhas decisões.  

 

Ao meu orientador Prof. Dr. Luis Vicente Franco de Oliveira pela confiança, paciência 

e aprendizado.  

 

Aos professores Dr. Ramon Farré e Dr. Daniel Navajas da Universidade de Barcelona, 

por me receber e ensinar tudo o que aprendi durante o período em que estive em seu 

laboratorio. 

 

 

 



8 

 

À Paula N. Nonaka, por toda paciência em ensinar, em um curto periodo de tempo, 

toda uma parte prática indispensavel para andamento desta dissertação. Além de 

amiga, com certeza será de grande exemplo para seus futuros orientandos, por total 

dedicação e empenho em ensinar.  

 

Aos meus colegas de laboratório do sono Isabella, Raquel, Israel, Jaiana, Ismael, 

Ezequiel, Nina, Jéssica, Leticia, Eduardo e Anderson, pelo companheirismo, em 

especial aos que não fazem mais parte desta rotina. E aos meus colegas do Laboratório 

de Biofísica e Biengenharia da Universidade de Barcelona Noelia, Vinicius, Paula, 

Juanjo, Maeba e Thayna.  

 

Aos professores Dr. Rodolfo de Paula Vieira,  Dr. Renato A. Prates e Dr Alessandro 

Deana pela paciência e disposição em ensinar. Em especial ao Prof Dr Rodolfo de 

Paula Vieira por ceder espaço em seu laboratório para realização de nossos 

experimentos. 

 

Aos técnicos de laboratório e biotério Alana e Giovani, pela ajuda, compreensão, e 

auxilio nos dias de experimento.  

 

Aos meus amigos que de alguma maneira, mesmo que indiretamente, colaboraram com 

esta realização, seja com palavras de apoio ou simplesmente pela presença constante. 

Agradeço a Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo 

suporte financeiro. 



9 

 

RESUMO 

 

A esterilização de scaffolds pulmonares, antes de se iniciar a 

recelularização, é um fator importante visando assegurar que pulmões 

acelulares estejam livres de qualquer risco de transmissão de infecções a 

partir do doador para o receptor do tecido / órgão a ser transplantado. No 

entanto, não existem dados sobre os efeitos mecânicos induzidos nestes 

pulmões quando submetidos a terapia fotodinâmica. O objetivo deste 

estudo foi analisar a matriz extracelular (MEC) e avaliar parâmetros de 

mecânica pulmonar de pulmões descelularizados submetidos à terapia 

fotodinâmica (TFD) como possível esterilização, e também realizar 

análises microbiológicas de pulmões infectados por C. albicans para 

determinar a efetividade da TFD. Os valores obtidos para avaliação do 

comportamento da mecânica pulmonar, resistência (RL) e elastância (EL), 

não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. Além disso, não 

foram observadas alterações ao longo do tempo de irradiação, o que 

representa uma manutenção do comportamento viscoelástico dos scaffolds 

de pulmão,  após 1h de exposição a luz LED. Os componentes da matriz 

extracelular permaneceram praticamente inalterados nos pulmões 

acelulares de ambos os grupos. Também foi evidenciado que houve uma 

redução fungica após 45 minutos de PDT. No entanto, mais estudos devem 

ser realizados para estabelecer e verificar a eficácia do TFD como um 

possível meio para esterilizar scaffolds pulmonares. 

 

Palavras-chave: Mecânica pulmonar; Bioengenharia de pulmões; Terapia 

fotodinâmica; Fotossensibilizador; Candida Albicans. 
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ABSTRACT 

 

The sterilization step for acellular lungs prior to recellularization is important 

to ensure that they are free of any risk of transmitting infections from the 

donor to the recipient tissue/organ to be transplanted. However, there are no 

data on the mechanical effects induced in the lungs when subjected to a given 

dose of sterilization radiation through a 660-nm LED. The aim of this study 

was to evaluate the extracellular matrix (ECM) and lung mechanic parameters 

of decellularized lungs undergoing photodynamic therapy (PDT) with the 

purpose of sterilization, and also to perform microbiological analyses of lungs 

infected with C. albicans to determine the effectiveness of PDT. The lung 

mechanical evaluation parameters, Resistance (RL) and elastance (EL), 

exhibited no significant differences between groups. Also, there were no 

changes observed over time of irradiation, representing a maintenance of the 

viscoelastic behavior of the lung scaffold after 1h exposure to LED light. The 

ECM components remained virtually unchanged in the acellular lungs of both 

groups. We also showed that there was a reduction in fungi infection 

population after 45 minutes of PDT. However, more studies should be 

performed to establish and verify the effectiveness of PDT as a possible means 

for sterilizing lung scaffolds. 

 

Keywords: Pulmonary mechanical properties; lung bioengineering; 

Photodynamic Therapy; Photosensitizer;  Candida Albicans. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

1.1. Bioengenharia de órgão 

1.1.1 O tratamento final para falência de órgãos 

A falência de órgãos de pacientes em fase terminal é um grave e 

dispendioso problema que apresenta altas taxas de crescimento. 

Atualmente, o transplante alogênico se apresenta como uma única opção de 

tratamento definitivo. A doença cardíaca coronária, a insuficiência renal, a 

insuficiência hepática e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

contabilizam como sendo as patologias com maior indice de mortalidade 

em países ocidentais desenvolvidos (SHIN’OKA et al., 2001; HERON, 

ROGER et al., 2012; SARAN, 2015) . 

 

O número de transplantes de órgãos vem crescendo a cada ano, assim 

como o número de pacientes em lista de espera. No caso do transplante 

pulmonar, esse número de pacientes no agurado de um novo órgão 

duplicou em apenas 10 anos, além disso, a população nos países 

desenvolvidos ocidentais está em um processo progressivo de 

envelhecimento, e isto significa que no futuro menos doadores estarão 

disponíveis e mais pacientes necessitarão de transplante (CHRISTIE et al., 

2012).  

 

Os pacientes que obtem sucesso na lista e recebem um órgão do doador, 

são obrigados a lidar com um tratamento imunossupressor ao longo da 

vida, além do risco de rejeição crônica e morbimortalidade associada 

(ORENS, 2009). Dada a necessidade urgente de um maior número de 

órgãos viáveis para transplante e diante da escassez de doadores, a 

engenharia de tecidos parece ser uma solução viável como método 

alternativo na resolução dos problemas de rejeição, devido a utilização de 

células autólogas (LEE, 2009). 
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1.1.2. Engenharia de órgãos e tecidos complexos 

 

Durante décadas vários materiais de scaffolds têm sido empregados na 

tentativa de construir tecidos biológicos (LEE, 2013). No entanto, 

atualmente scaffolds sintéticos são incapazes de recriar a complexa 

arquitetura 3D dos tecidos originais. Nos últimos anos avanços 

significativos têm sido realizados no desenvolvimento da engenharia de 

tecidos como nos vasos sanguíneos (SHIN’OKA et al., 2001; 

L’HEUREUX, 2007), bexiga (ATALA et al., 2006)  e traquéia 

(MACCHIARINI et al., 2008a).  

 

No entanto, estes tecidos apresentam a particularidade de não 

necessitarem do acoplamento à circulação sanguínea no momento da 

implantação. Ao lidar com órgãos completos, este recurso não pode ser 

obtido devido a necessidade de uma rede vascular intacta para conectar a 

circulação do receptor. Portanto, existe uma necessidade premente de uma 

estratégia em medicina regenerativa assegurando que a substituição de um 

órgão por completo torne-se possível para os pacientes com doenças em 

fase crônica final (BADYLAK et al., 2012).  

 

Atualmente, uma abordagem promissora para a substituição de órgãos 

funcionais é a descelularização prévia de órgão. Os órgãos alogênicos ou 

xenogênicos, tais como o coração (OTT et al. 2008), fígado (UYGUN et 

al., 2010) e pulmões (PETERSEN et al., 2010; PRICE et al., 2010; OTT et 

al., 2010) fornecem, após o processo de descelularização, um scaffold 

natural que pode ser subsequentemente recelularizados com células tronco.  
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O objetivo, visando a cliníca, é a utilização da matriz extracelular do 

órgão descelularizado para ser recelularizado com células autólogas obtidas 

do próprio paciente, evitando a necessidade de tratamento com 

imunossupressores. Até o momento, a literatura aponta resultados 

encorajadores, uma vez que a formação de neotecido funcional tem sido 

demonstrada em modelos pré-clínicos com animais (ATALA et al., 2006; 

UYGUN et al., 2010; PETERSEN et al., 2010;). Estes resultados nos 

permitem considerar a hipótese de que a engenharia de órgãos é um 

caminho viável em relação à complexa engenharia de tecido tridimensional 

(PETERSEN et al., 2010; HERON, 2012). 

 

Para o sucesso da engenharia de órgãos, vários parâmetros 

primordiais ainda necessitam de ajustes tais como, a determinação da 

espécie dos candidatos a partir do órgão a ser retirado (diferente de 

doadores humanos), quais os melhores protocolos para a descelularização, 

a otimização do processo de recelularização, o tipo celular mais adequado 

para a recelularização, a endotelização da matriz vascular e o 

desenvolvimento de biorreatores adequados ao processo de recelularização. 

 

Os tecidos e órgãos são formados por células associadas à matriz 

extracelular (MEC), que por sua vez, é sintetizada por células residentes 

únicas e específicas do tecido. Tradicionalmente, os tecidos foram 

considerados como células apoiadas por um estroma estático e em oposição 

a esta ideia, a MEC é dinâmica, agindo de forma recípocra as células que a 

estão formando (BISSELL, 1982; BORNSTEIN, 1982).  
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As células residentes da MEC são influenciadas pelas condições do 

microambiente, tais como a concentração de oxigênio do meio, o potencial 

de hidrogênio ionte (pH), as forças mecânicas e a composição bioquímica 

específica (BADYLAK et al., 2012). Estes fatores irão direcionar o seu 

perfil genético, o proteoma e a sua funcionalidade. Por sua vez, as células 

secretam componentes adequados e moléculas que podem garantir a sua 

sobrevivência, função e comunicação com outras células. Essa interação 

recíproca assegura a manutenção de um estado de homeostase tecidual que 

quando alterado conduz a um dano (BORNSTEIN, 2002; NELSON, 2006; 

HYNES, 2009). 

 

Além da participação na homeostase tecidual, a MEC participa do 

remodelamento tecidual pós lesão (RAGHOW, 1994; ECKES, 2010). Os 

processos envolvidos nesta resposta compreendem em liberação de 

quimiocinas e citocinas (TOTTEY et al., 2011), modulando o sistema 

imune (VALENTIN et al., 2009), fornecendo sinais moleculares 

específicos do tecido agindo no fenótipo e na função celular (CORTIELLA 

et al., 2010; ALLEN et al., 2010; PETERSEN et al., 2010). A MEC 

também influencia a migração, a proliferação e a diferenciação celular, 

etapas necessárias durante o processo de recelularização. Portanto, a MEC 

nativa é um scaffold ideal para a engenharia de tecidos e órgãos (CRAPO, 

2011). 

 

A literatura científica já provou que órgãos completos descelularizados 

demostraram aderência de subtipos celulares adultos em locais anatômicos 

corretos e também foi verificada uma diferenciação em fenótipos celulares 

específicos durante o processo de recelularização (OTT et al., 2008; 

PETERSEN et al., 2010; UYGUN et al., 2010). 
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 É provável que a estrutura 3D, a topologia de superfície, a apresentação 

de ligantes, de moléculas bioativas e a composição da MEC, participem e 

contribuam para o processo de recelularização local especifico 

(BAIGUERA et al., 2011). 

 

Outra vantagem das matrizes descelularizadas é que estas induzem uma 

resposta angiogênica in vivo, propriedade crucial na implantação do tecido, 

garantindo a revascularização para o fornecimento de nutrientes e oxigênio 

(WALLIS et al., 2012; WANG, 2013). 

 

Portanto, a retenção de componentes da MEC é essencial no processo de 

decelularização. Entretanto, ainda é desconhecida qual combinação de 

proteínas deve permanecer para manter a sinalização para as funções 

celulares. O protocolo de descelularização a ser utilizado, deve ao mesmo 

tempo assegurar uma remoção eficaz da população de células nativas e 

garantir que todos estes componentes da matriz tenham uma alteração 

mínima, com uma atenção especial a célula acoplada ao ligante.  

 

Nesse sentido, devemos nos ater para que substâncias como detergentes 

biológicos possam ativar as metaloproteinases da matriz e, potencialmente 

exacerbar a degradação dos epítopos de ligação nas proteínas da MEC 

restantes (BADYLAK et al., 2011). 

 

Dentre as moléculas estruturais mais relevantes da MEC que 

permanecem após a descelularização destacamos os glicosaminoglicanos 

(GAGs), colágenos, elastina, fibronectina, laminina e vitronectina 

(BERNARD et al., 1983a; BERNARD et al., 1983b; BAIGUERA et al., 

2011; FAULK et al., 2014).  
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Colágenos são componentes estruturais do MEC responsáveis pela 

resistência mecânica global. A elastina é uma importante proteína que 

participa nos processos de distensão e fornece as propriedades intrínsecas 

de recuo de tecidos tais como as encontradas no pulmão.  

 

Os GAGs ajudam no controle macromolecular e no movimento celular 

na lâmina basal do epitélio e pode desempenhar um papel de mecânica em 

alguns tecidos. Todas estas proteínas são altamente conservadas juntamente 

com os organismos eucariotas, o qual poderia explicar a ausência de uma 

resposta imunológica adversa sobre o xenotransplante (BERNANRD et al., 

1983b; CONSTATINOU, 1991; EXPOSITO, 1992; ARENAS-HERRERA, 

2013). 

 

1.2. Terapia fotodinâmica e o processo de esterilização 

 

O processo de esterilização é fator determinante para que pulmões 

acelulares, antes de serem submetidos a recelularização, estejam livres e 

suprimidos de qualquer risco de transmissão de fungos, vírus e/ou bactérias 

a partir do doador para o receptor do tecido/órgão a ser transplantado.  

 

De fato, o potencial de transmissão de infecções bacterianas, virais e 

fúngicas, tais como HIV e hepatite C tem sido relatada em aplicações de 

engenharia de tecidos (ATALA et al.,2006; MACCHIARINI et al., 2008).  

Para este fim, é muito importante levar em consideração que os métodos de 

esterilização agressivos, que asseguram a eliminação completa de agentes 

patogenicos, podem também deteriorar os componentes estruturais do 

tecido, especificamente seu desempenho mecânico (OTT et al., 2008; 

BADYLAK et al., 2012). 
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Células fúngicas e células humanas são estruturas eucarióticas. Portanto, 

substâncias com propriedades antifúngicas acarretam uma série de efeitos 

colaterais ao homem, fato que limita o avanço da terapia antifúngica 

(ROCHA, 2004).  Apesar de a parede celular do fungo ser diferente da 

estrutura celular dos mamíferos, o que viabiliza o uso de drogas com 

mecanismo de ação sobre a parede celular fúngica, existem poucas 

substâncias antifúngicas eficazes disponíveis, sendo que a maioria delas 

também é tóxica aos humanos (KORNMAN, 1997). 

 

Os fungos constituem a principal causa de infecção fúngica da cavidade 

oral. Ao menos 25 gêneros e 167 espécies desses microrganismos foram 

isolados do homem,  porém 40 espécies dentro de dez gêneros podem 

causar manifestações clínicas nesse hospedeiro (STENDERUP, 1990). O 

gênero Candida é frequentemente encontrado como comensal nos tratos 

vaginal e digestivo (BUDTZJÖRGENSEN, 1990). A C. albicans é a 

espécie dominante na cavidade oral, seguida pela C. glabrata, C. krusei, C. 

tropicalis e C. parapsilosis (STENDERUP, 1990). 

 

A Candida albicans é considerada um patógeno oportunista, sendo 

capaz de causar infecções sistêmicas. Nos últimos anos, devido 

elevadonúmero de pacientes imunossuprimidos, têm se elevado infecções 

associadas a este patógeno e também por outros fungos (FRASER, 1992).  

Espécies de Candida demostram uma elevada taxa de  morbimortalidade, 

entre 20% e 60%, em  pacientes hospitalizados, por promoverem infecções 

na corrente sanguínea. Estudos  realizados  nos Estados Unidos da América 

revelaram que espécies de Candida são o quarto patogeno mais comum em 

infecções nosocomiais (BANERJEE, et al., 1991; JARVIS, 1995; VOSS, 

1997; GUDLAUGSSON, et al., 2003; MORGAN, et al., 2005). 
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Observou-se na literatura, um aumento na ocorrência de infecções 

recidivantes ao tratamento antifúngico padrão, devido ao uso repetitivo de 

antifúngicos azóis, tal como o fluconazol (WHITE, 1998; CANNON, et al., 

2007). Sajith et al. (2014) avaliaram pacientes hospitalizados, onde 

puderam identificar C. albicans em 64 (97,4%) dos pacientes e C. glabrata 

em apenas um paciente. A resistência ao fluconazol foi vista em 38 

(59,4%) 29 pacientes com C. albicans.  

 

Raab publicou, há mais de cem anos, o primeiro estudo sobre efeitos 

fotodinâmicos de compostos químicos (eosina e alaranjado de acridina) 

contra microrganismos (RAAB, 1900), observando a toxicidade do 

hidrocloreto de acridina contra Paramecium caudatum. Mais tarde, Von 

Tappeiner observou que esses efeitos tóxicos não se deviam apenas à 

presença da luz, criando assim o termo “reação fotodinâmica” (VON 

TAPPEINER, 1904). Policard, vinte anos depois, publicou as primeiras 

observações clínicas (POLICARD, 1924). 

 

A terapia fotodinâmica (TFD) é designada como uma modalidade 

alternativa no tratamento de diversas neoplasias malígnas e de algumas 

doenças infecciosas causadas por fungos, vírus e bactérias (KARU, 1987; 

USACHEVA et al., 2001; GAD et al., 2004; WONG et al., 2005). É 

considerada uma terapia localizada e indolor. Essa terapia consiste na 

aplicação de um fotossensibilizador (FS) e uma fonte de luz, como laser de 

baixa intensidade ou Diodo Emissor de Luz (LED). Quando o 

fotossensibilizador é irradiado com comprimento de onda adequado 

ocorrem reações intracelulares citotóxicas induzindo a morte celular 

(NAVARRO et al., 2005). 
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Na presença de oxigênio encontrado nas células, o fotossensibilizador 

(FS) ativado pode reagir com moléculas na sua vizinhança por 

transferência de elétrons ou hidrogênio, levando à produção de radicais 

livres ou por transferência de energia ao oxigênio, levando à produção de 

oxigênio singleto (1O2). Ambos mecanismos podem levar à morte celular e 

à destruição do tecido comprometido (GADF et al., 2004; LAMBRECHTS 

et al., 2005; DEMIDOVA et al., 2005).  

 

 A membrana celular é a primeira barreira para o 1O2 e esta contém 

lipídeos insaturados que podem ser danificados, ocorre a inviabilidade 

celular. Os hidroperóxidos resultantes podem levar à formação de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) através de reações catalíticas.  

 

Uma vez que a reatividade das ROS com moléculas orgânicas não é 

específica, qualquer macromolécula dentro da célula pode ser um alvo em 

potencial para TFD. Assim, a multiplicidade de alvos torna mais difícil 

para as células desenvolverem resistência celular, sendo essa uma das 

vantagens da fotossensibilização, além da morte celular (CARÉ et al., 

1999). 

A luminescência molecular é dividida em fluorescência e 

fosforescência, dependendo da natureza do estado excitado envolvido no 

processo. Se o estado excitado envolvido é singleto, onde o spin do elétron 

no orbital excitado mantém sua orientação original, tem-se a fluorescência. 

Por outro lado, na fosforescência, a orientação do elétron que foi 

promovido ao estado excitado é invertida (estado excitado tripleto) 

(LITCHAMN, 2005).  
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A fluorescência é um método de análise espectroquímico no qual as 

moléculas são excitadas pela absorção da radiação electromagnética a um 

determinado comprimento de onda e emitem radiação em comprimentos de 

onda maiores. O diagrama de Jablonski simplificado (figura 1), mostra que 

quando uma molécula é excitada, o estado eletrônico da molécula altera-se 

do estado fundamental para um dos vários níveis vibracionais em um dos 

estados excitados. Normalmente, o estado eletrônico excitado é o primeiro 

estado excitado (singleto S1) (LAKOWICZ, 1983; LITCHAMN, 2005). 

 

Figura 1. Diagrama de jablonski modificado  de Dai, et al., 2012. Representação esquemática dos 

processos: 1- Absorção no estado fundamental (S0) para um estado excitado de maior energia; 2- 

Relaxamento, devido às vibrações e movimentos moleculares, onde há transição de eletróns de um estado 

singleto excitado de maior energia (S1*) para um de menor energia (S1), sem emissão de radiação; 3- 

Fluorescência ou emissão de fotóns acompanhando a transição de eletróns de um estado eletrônico 

singleto excitado de menor energia para o estado fundamental. HVEX: energia absorvida pelo sistema e 

HVEM: emissão de fluorescência.  

 

Contudo, a energia da luz emitida torna-se menor do que a energia de 

luz absorvida. A explicação para esta diferença de energias é que quando 

ocorre a absorção, a molécula parte de um arranjo de equilíbrio adequado 

ao estado fundamental. Quando passa a um estado excitado, a molécula irá 

rearranjar-se ou sofrer relaxamento, para uma outra geometria mais 

adequada a esse estado excitado (LITCHAMN, 2005). 
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A Terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDA), tem sido utilizada para 

tratar infecções localizadas, objetivando a destruição dos patógenos 

oportunistas, objetivando não causar efeitos colaterais ou tóxicos para o 

hospedeiro (MOREIRA et al., 2002; JORI et al., 2006; MIMA, et al., 

2011). Kato et al. (2012), avaliaram a redução dos fatores de virulência e 

patogenicidade de C. albicans ATCC (90028) em modelo animal e 

verificaram que a TFDA reduziu os fatores patogênicos do microrganismo. 

Os autores utilizaram azul de metileno na concentração de 0,5 mM 

combinado com laser Arseneto de Gálio Alumínio, com comprimento de 

onda de 660 nm e 9 a 27J/cm2. 

 

Devido a ocorrência de infecções fungica por espécies de Candida, 

resistentes à antifúngicos, tem sido motivado investigações sobre a 

utilização da TFDA como uma alternativa de tratamento dessas infecções 

(CHIBEBE et al., 2013). Há décadas, o tratamento fotodinâmico tem sido 

relatado na literatura por ser eficaz na eliminação de vários 

microrganismos, utilizando diferentes fotossensibilizadores combinados 

com diferentes comprimentos de onda da luz e diferentes fontes de luz 

(BIEL et al., 2010; KHADEMI et al., 2014). 

 

A atividade de diferentes fotossensibilizadores está relacionada às 

propriedades químicas e fotoquímicas, sendo que a eficácia antimicrobiana 

também depende da estrutura celular dos patógenos (PRATES et al., 2013). 

Fotossensibilizadores são compostos que tornam-se excitáveis, através de 

um comprimento de onda específico, absorvendo energia luminosa e com 

isso provocam uma reação química com o oxigênio molecular.  Entre os Fs 

mais promissores para aplicação em TFD pode-se destacar os derivados das 

porfirinas (HpD), especialmente as porfirinas de origem natural, na 

ausência de irradiação, se destacam por não apresentarem toxicidade.  
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As porfirinas são macrociclos aromáticos formados por quatro anéis 

pirrólicos que apresentam espectro de absorção típico, com banda 

intensidade em torno de 400 nm, denominada banda de Soret e por um 

conjunto de quatro bandas de menor intensidade localizadas entre 500 e 

650 nm, designadas bandas Q (BONNETT, 2000). A protoporfirina IX 

(figura 2) pode ser sintetizada em todas as células contendo mitocôndria 

(Figura 2), através do protoporfirinogênio IX oxidase. 

 

  

Figura 2- Estrutura química da Protoporfirina IX. 

Investigações in vitro demonstraram que a TFDA foi efetiva para 

redução das leveduras do gênero Candida tanto para as células em 

crescimento planctônico como organizadas em biofilme, utilizando 

diferentes fotossensibilizadores como os fenotiazínicos (azul de metileno e 

azul de toluidina), porfirinas, verde de malaquita e fitalocianinas, sendo que 

porfirinas foram fotossensibilizadores mais estudados na literatura 

(WILSON, 1993; WAINWRIGHT, CROSSLEY, 2004; SOUZA et al., 

2006, 2010; CHABRIER-ROSELLÓ et al., 2008; PEREIRA et al., 2011 

JUNQUEIRA et al., 2010). 
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Os efeitos da TFDA também foram analisados em estudos in vivo, 

utilizando modelos de candidose bucal em animais experimentais 

(Junqueira et al., 2009; Martins et al., 2011) e camundongos 

imunossuprimidos (TEICHERT et al., 2002; MIMA et al., 2010; COSTA 

et al., 2012), demonstrando que a terapia apresentou efeito fungicida nesses 

estudos envolvendo C. albicans. 

 

1.3. Justificativa 

 

Considerando as atuais limitações em relação ao transplante 

pulmonar, torna-se eminente a busca por estratégias para aumentar a 

disponibilidade de órgãos para transplante. Dentre as muitas questões em 

aberto nesta área, a presente dissertação visou a necessidade de se testar os 

efeitos mecânicos em pulmões acelulares submetidos a esterilização através 

da TFD, uma vez que o pulmão é um órgão com uma complexidade 

estrutural e mecânica elevada que é fisiologicamente submetido a ciclos de 

deformação permanente durante a respiração.  

 

Portanto, as propriedades mecânicas de pulmões acelulares devem 

ser preservadas, tanto quanto possível, após a esterilização para garantir a 

regeneração de órgãos quando submetidos ao processo de recelularização. 

No entanto, eles não foram encontrados estudos na literatura científica 

sobre a eficácia da TFD nos scaffolds pulmonares e os estudos sobre o 

comportamento das propriedades mecânicas. 

 

A investigação de novas modalidades de tratamentos, como a TFDA, 

vem sendo desenvolvidas e estudos, devido ao surgimento da resistência 

antifúngica, visando assim promover esforços para achar um 

antimicrobiano alternativo para que esses microrganismos não possam, 
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facilmente, desenvolver resistência. A terapia visa a destruição localizada 

do tecido vivo anormal mediante sua necrose ou inviabilização, assim 

como também a desativação de vírus, destruição de bactérias e fungos. 

 

2. Objetivos 

 2.1- Objetivos gerais 

Primeiro estudo: 

Investigar em um modelo experimental com camundongos, o 

comportamento das propriedades mecânicas em pulmões descelularizados 

de camundongos após o uso da terapia fotodinâmica como uma possível 

alternativa para o processo de esterilização. 

Segundo estudo: 

Investigar em um modelo experimental com camundongos, o efeito 

da TFD como uma alternativa no processo de esterilização de scaffolds 

pulmonares infectados por Candida albicans. 

 

2.2- Objetivos Específicos 

 Avaliar os efeitos do TFD sobre as propriedades mecânicas de 

pulmões descelularizados 

 Avaliar os efeitos da TFD sobre a matriz extracelular de scaffolds 

pulmonares. 

 Verificar o efeito da TFD como uma alternativa no processo de 

esterilização em pulmões descelularizados infectados por Candida 

albicans. 

 Verificar qualitativamente a ausência de DNA nos pulmões 

descelularizados 
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3. Métodos  

 

3.1. Escopo do estudo 

Inicialmente, um primeiro estudo experimental foi realizado para 

verificar se existem alterações viscoelásticas nos pulmões descelularizados 

após aplicação da TFD por um período máximo de irradiação - 1 hora - 

(Estudo 1).    

Um segundo estudo foi realizado para avaliar a eficácia da aplicação 

do TFD como forma de esterilização em pulmões descelularizados, 

infectados por cândida, visando estabelecer um protocolo ideal para 

esterilização de órgãos na bioengenharia de pulmões. 

 

3.2. Aspectos Éticos e Legais. 

O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CoEP) da UNINOVE, sob protocolo de número 0038/2011. Foram 

seguidos os Princípios Éticos na Experimentação Animal, editados pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – COBEA/Junho de 1991 

para os experimentos a serem realizados no Brasil. 

 

3.3. Caracterização do estudo 

Estudo controlado experimental animal, com o envolvimento do 

Laboratório de Biofísica e Bioengenharia do Departamento de Ciências 

Fisiológicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Barcelona, na 

cidade de Barcelona – Espanha e do Laboratório Experimental de 

Mecânica Cardiorrespiratória do Programa de Pós-Graduação Mestrado e 

Doutorado em Ciências da Reabilitação da UNINOVE. 
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3.4. Caracterização da Amostra 

Foram utilizados 36 camundongos machos da raça C57/BL6, com 

peso de 17-20g, de 7-8 semanas de idade, sendo n=12 para o primeiro 

estudo e n=12 para o segundo estudo. Os animais foram acondicionados 

nos biotérios do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade de 

Barcelona e da UNIVOVE mantidos em ambiente limpo e seco, com 

luminosidade natural, respeitando o ciclo claro/escuro de 12h, temperatura 

e umidade relativa do ar adequado. A ração e a água permaneceram ad 

libitum e monitoramento diário para troca de palha e água, até o momento 

do experimento. Os animais foram distribuídos em grupos, conforme 

fluxograma da figura 3 abaixo.  

 

 

Figura 3.  Fluxogramas dos estudos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.1- Estudo I  

O uso da TFD influência a estrutura e a mecânica pulmonar de 

scaffolds de camundongos? 

 

4.1.2- Introdução 

Especificamente, o conceito básico é a descelularização de um órgão 

de um doador, a fim de obter um scaffold - que mantém a estrutura 

tridimensional anatômica intacta e livre de material genético do doador – 

para ser utilizado como uma plataforma biomimética para a fabricação de 

um novo órgão, semeando o scaffold acelular com novas células, de 

preferência aquelas com o histórico genético do receptor do órgão 

(GILBERT et al.,; BADYLAK et al., 2006). 

 

O processo de esterilização é fator determinante para que pulmões 

acelulares, antes de serem submetidos a recelularização, estejam livres e 

suprimidos de qualquer risco de transmissão de vírus e bactérias a partir do 

doador para o receptor do tecido/órgão a ser transplantado. 

 

Nem todos os métodos de esterilização utilizado na indústria da 

saúde é aplicável a bioscaffolds. Outros métodos de esterilização, tais como 

aqueles baseados em irradiação gama, óxido de etileno ou outros agentes 

químicos, em princípio, poderiam ser utilizados. No entanto, todos os 

métodos de esterilização têm efeitos secundários uma vez que qualquer 

ação para destruir microrganismos infecciosos, ao mesmo tempo pode 

afetar as diferentes estruturas moleculares do scaffold. 
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 Foi descrito que, tanto o óxido de etileno e a irradiação pode 

interagir com moléculas de scaffolds e comprometer, potencialmente, sua 

função. Recentemente foi sugerido que o ácido peracético pode ser um 

agente químico útil para esterilizar suportes poliméricos para a engenharia 

de tecidos (YOGANARASIMHA et al., 2014), porém não foi eficaz 

quando utilizado na esterilização de scaffolds pulmonares (BONENFANT 

et al., 2013).  

 

Os processos de esterilização que envolvem o uso de alta 

temperatura,  devem obviamente ser descartados devido aos seus efeitos 

sobre a desnaturação de proteínas e outras biomoléculas do órgão acelular. 

 

Um estudo sobre o impacto da radiação gama, mais utilizada no 

processo de esterilização de scaffolds pulmonares, com uma dose 25-40 

kGy, aplicada em valvulas pulmonares acelulares mostraram grande 

redução no conteúdo de colágeno com a fragmentação da matriz 

extracelular causada por dano oxidativo após a irradiação, sofrendo 

alterações biomecânicas consideráveis na integridade do tecido, causando  

dano estrutural das fibras de colágeno, resultando em mudanças 

significativas no comportamento mecânico. (SARATHCHANDRA et al., 

2012). 

 

Vírus e microrganismos tais como bactérias e fungos, também podem 

ser mortos por luz visível depois de tratamento com um FS apropriado e 

luz, em um processo denominado Inativação Fotodinâmica (Photodynamic 

Inactivation).  
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Resumidamente, a TFD se baseia no emprego de um corante 

fotossensibilizador (FS) que ativado por luz, induz a formação de especies 

reativas de oxigênio (ROS), causando a morte de microrganismos por 

danos oxidativos. Além disso, esta terapia tem efeito prejudicial mínimo 

sobre células humanas, mas é seletivamente tóxico para os microrganismos 

(WAINWRIGHT et al., 1998). 

 

Portanto, definir um procedimento adequado para esterilização após 

o processo de descelularização, visando uma melhor preservação das 

propriedades mecânicas de um scaffold pulmonar, são primordiais para a 

realização da recelularização com eficiência. Em particular, o estudo da 

variação da resistência e a complacência de pulmões descelularizados após 

o uso da TFD, será de grande importância na busca de um protocolo mais 

eficiente para preparação de scaffolds pulmonares viáveis necessário para o 

processo de recelularização. 

 

 

4.1.3 – Metodologia  

 

Foram utilizados 21 camundongos machos da raça C57/BL6, com 

peso de 17-20g, de 7-8 semanas de idade. Os animais foram 

acondicionados nos biotérios do Departamento de Ciências Fisiológicas da 

Universidade de Barcelona e da UNIVOVE mantidos em ambiente limpo e 

seco, com luminosidade natural, respeitando o ciclo claro/escuro de 12h, 

temperatura e umidade relativa do ar adequado. A ração e a água 

permaneceram ad libitum e monitoramento diário para troca de palha e 

água, até o momento do experimento. Os animais foram distribuídos em 

grupos, conforme fluxograma da figura 4 abaixo.  
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Figura 4- Fluxograma do estudo 1 

 

4.1.4. Protocolo de descelularização dos pulmões 

 

 Inicialmente, os camundongos foram anestesiados com uretano (1 

mg/kg, intraperitoneal), de acordo com protocolo padrão adotado pelo 

laboratório e posteriormente eutanasiados por exsanguinação da artéria 

aorta abdominal. O diafragma foi perfurado e a caixa torácica rebatida para 

a visualização dos pulmões. Antes de realizar a eutanásia, os pulmões dos 

camundongos foram perfundidos através do ventrículo direito com uma 

solução tampão de fosfato (PBS) contendo 50 U/ml heparina e 1μg/ml de 

nitroprussiato de sódio (SNP) para evitar formação de coágulos sanguíneos.  

 



35 

 

A seguir, a traquéia, o esôfago, o coração e os pulmões foram 

retirados e os tecidos limpos para remover esôfago, tecidos linfáticos e 

conjuntivos anexos. O protocolo de descelularização dos pulmões 

compreendeu as etapas de coleta, limpeza, lavagem com triton, SDS e 

PBS.Os pulmões foram armazenados a -80º C até que o processo de 

descelularização fosse iniciado. Os pulmões foram, posteriormente, 

descongelados em banho-maria a 40ºC.  

 

Após a canulação da traqueia e da artéria pulmonar, estas foram 

conectadas ao sistema experimental adotando a seguinte sequência de 

meios descelularizantes, perfundidos através da artéria pulmonar e traqueia, 

(1) PBS 1x, durante 30 minutos, (2) agua deionizada durante 15 minutos, 

(3) Triton 100x, durante 30 min, (4) 1% de SDS, durante 150 min, e (5) 

PBS durante 30 minutos. Enquanto se mantinha a veia pulmonar aberta 

(sendo procedimento convencional), os agentes descelularizantes eram 

perfundidos de acordo com uma pressão constante de PPA=20 cmH2O (DA 

PALMA, 2015).  

 

 

4.1.5. Protocolo para terapia fotodinâmica 

 

A concentração de protoporfirina IX (PpIx) (Sigma-Aldrich Co. 

LLC., St Louis, MO, USA)  utilizada foi de 10µM. Os pulmões 

descelularizados foram irradiados por uma hora, após adição de 1 ml de 

PpIx no grupo PpIX e 1ml de PBS no grupo PBS, utilizando um díodo 

emissor de luz (LED), com um comprimento de onda de 630nm através da 

fonte de corrente controlada com 1400mA e uma tensão entre 7,0 e 7,5V 

(figura 5).  Os parâmetros de irradiação estão indicados na tabela 1. 
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Figura 5. A: Pulmão preparado para receber aplicação do LED; B: Pulmão sendo irradiado. 

Tabela 1: parâmetros espectroscópicos para irradiação. 

Comprimento de onda pico (nm)  630 

Modo de operação 
Onda continua 

Energia radiante média (mW) 
2000 

Feixe de aréa(cm2)  
8.50 

Intensidade alvo (mW/cm2)  
236 

Polarização 
Aleatória  

Feixe de perfil  
Multimodo 

Tempo de exposição  (min) 
60    

Energia da Radiação (J)  
7232 

   

Exposição radiante (J/cm2)  
850 

   

 

4.1.6. Quantificação de DNA e dos componentes da matriz extracelular 

nos pulmões descelularizados 

 

Após o processo de descelularização, os pulmões (assim como 3 

pulmões nativos para comparação) foram divididos em lobos e fixados por 

infusão bronquial de composto de temperatura ótima para corte (Optimal 

Cutting Temperature compound-OCT, Sakura Finetek Inc., USA) e PBS em 

uma proporção de 3:1, depois foram submetidos a um congelamento rápido 

em nitrogênio líquido, sendo posteriormente armazenados a -80ºC.  
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As criosecções (10-15 µm) de amostras congeladas de pulmões 

foram obtidas em um criomicrótomo (Cryostats, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, USA). Para verificar a ausência de DNA celular após o 

processo de descelularização, foi realizada a coloração fluorescente com o 

corante 4’-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI).  

 

As criosecções foram lavadas com PBS, a fim de remover o OCT e 

mantidos em solução DAPI (Sigma-Aldrich Co. LLC, St Louis, MO, 

USA), a uma concentração de 1µg/ml, por dez minutos. As proteínas de 

matriz extracelular, o colágeno, a elastina e a laminina nos pulmões 

descelularizados foram avaliadas por coloração imunofluorescente para 

cortes.  

 

Para este fim, as amostras após serem lavadas com  PBS, foram 

fixadas a 70% de metanol mais 30% de acetona por 5 minutos em 

temperatura ambiente, então bloqueadas com PBS e 10% soro fetal bovino 

por 30 minutos e incubadas durante a noite com anticorpos primários.  

 

 

Foram utilizados os anticorpos anti-colágeno-I (Abcam Plc, 

Cambridge, UK), anti-laminina (Sigma-Aldrich Co. LLC, USA), anti-

colágeno-III (Abcam Plc, Cambridge, UK), anti-colágeno-IV (Santa Cruz 

Biotechnology Inc., Texas, USA), anti-elastina (Santa Cruz Biotechnology 

Inc., Texas, USA).  Os anticorpos primários foram detectados utilizando-se 

anticorpos secundários apropriados e as criosecções lavadas três vezes com 

PBS por 5 minutos cada lavagem. Os anticorpos secundários diluidos em 

PBS e incubados por 60 minutos.  
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As imagens das regiões de interesse foram obtidas com uma câmera 

digital (CCD-EM C9100 Hamamatsu, Tokyo, Japan) acoplado a um 

microscopio invertido fluorescente (Ti-Eclipse Nikon, Tokyo, Japan) com 

uma ampliação de 10x e operado por um software comercial (NIS-

Elements C Microscope Imaging Software, Nikon Instruments Inc, Tokyo, 

Japan).  

 

Os níveis restantes de DNA no scaffold após os procedimentos de 

perfusão foram avaliados em três pulmões descelularizados selecionados 

aleatoriamente e em um pulmão nativo. Uma amostra do  lóbulo direito de 

cada pulmão foi seca e pesada e o seu DNA genómico total foi isolado 

usando spin-column baseado no  PureLinks® Mini Kit de Genomic DNA 

(InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA.) de acordo 

com as instruções do fabricante. A cadeia dupla de DNA  foi mensurada 

por espectrofotometria (NanoDrop 1000, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, USA) e normalizada pelo peso do tecido.  

 

4.1.7. Microscopia de contraste de fase 

 

 As imagens de contraste de fase foram realizadas depois de completa 

eliminação do OCT e as amostras mantidas em PBS em temperatura 

ambiente durante a aquisição de imagem. A obtenção das imagens foi 

através de uma câmera digital (Marlyn F145, Allied V.T., Germany) 

operado por um software Vision Assistant (National Instruments, Texas, 

USA) e acoplado a um microscópio invertido óptico modelo TE2000 

(Nikon, Tokyo, Japan).  
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4.1.8. Avaliação da mecânica pulmonar  

 

Para avaliar o comportamento da resistência e elastância pulmonar, 

foi construído  um sistema personalizado. A traqueia foi canulada e o 

pulmão foi verticalmente ligado ao sistema. O sinal de fluxo foi registado 

através da queda de pressão detectado por um pnemotacografo com um 

transdutor de pressão diferencial (DCXL01DS ± 2,5 cmH2O) e a pressão 

traqueal (PTR) foi medida por uma conexão entre um transdutor de pressão 

(176PC14HD2  ± 35 cmH2O) numa porta lateral colocada entre o 

pneumotacografo e a cânula. 

 

Pulmões acelulares foram submetidos a ventilação controlada a 

pressão convencional com um padrão de escoamento quase sinusoidal a 

uma frequência de 80 ciclos/min. A pressão expiratória final positiva 

(PEEP) de 2 cmH2O foi aplicada por meio do ventilador para 

contrabalançar a ausência de pressão pleural negativa fisiológica. Sinais de 

fluxo e pressão foram registrados com o programa LabVIEW (National 

Instruments Corporation, Austin, TX – USA) e posteriormente analisados 

com o programa MatLab (The MathWorks, Inc, Natick, MA – USA). 

 

A resistência efetiva pulmonar (RL) e elastância (EL), foram 

calculados por regressão linear dos sinais gravados Ptr, V 'e V para a 

mecânica respiratória modelo Ptr convencional = Po + EL.V + RL.V', onde 

Po é um parâmetro utilizado para contabilizar a PEEP externa aplicada pelo 

ventilador (Figura 6).  Para cada pulmão descelularizado, RL e EL foram 

calculados a partir de cinco ciclos de ventilação. 
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Figura 6 – Gráfico da pressão traqueal em relação ao tempo. 

 

 

4.1.9. Análise estatística 

 

 Todos os valores foram expressos em média e desvio padrão (DP). 

Comparações entre os valores obtidos para resistência e elastância, 

mensurados em cada grupo pré e após irradiação foram analisades através 

do Test T de Student. A significancia estatistica foi considerada quando o 

valor de p<0.05. O pacote estatístico utilizado foi o Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) versão 8.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

 

4.1.10. Resultados 

 

Foram extraidos 21 pulmões de camundongos black para estudo. Ao 

longo do protocolo de descelularização, houve perda amostral de 9 animais 

devido ruptura alveolar, quando iniciado a perfusão de liquidos. Sendo 

assim, estes pulmões foram excluídos desta pesquisa. 
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Foram analisados dados de mecânica pumonar de 12 pulmões de 

camundongos descelularizados, onde estavam divividos em dois grupos: 

GPBS (n=6), sendo administrado somente 1ml de PBS e GPpIX (n=6), 

administrado 1ml de protoporfirina nos pulmões, onde ambos foram 

irradiados com LED de 630nm. 

 

 Scaffolds pulmonares obtidos a partir do processo de 

descelularização após a irradiação do LED em comparação com pulmões 

acelulares submetidos a terapia fotodinâmica (Figura 7), mostraram a 

ausência de núcleos celulares avaliadas através da coloração DAPI. 

 

 

 

Figura 7 - Imagem representativa de coloração DAPI em pulmões acelulares submetidos a irradiação 

LED (A) e uso de TFD (B). A coloração azul difusa nas imagens dos pulmões acelulares correspondem a 

autofluorescência da matriz extracelular. 

 

A média dos volumes de ventilação e PEEPs foram representados na 

tabela 2. Pode-se observar que não há alterações significativas entre os 

grupos irradiado com adição de PBS (GPBS) com o grupop protoporfirina 

IX (GPpIX) - que representa um ventilação igual para ambas as avaliações . 
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Tabela 2 – comparação das variaveis PEEP e Volume pulmonar entre 

os grupos PBS e PpIX.  

 PBS GPpIX 

 Volume  PEEP Volume PEEP 

Média 0.15 1.95 0.12 1.93 

DP 0.04 0.03 0.01 0.02 

LED: Light Emitting Diode; PBS: phosphate buffered saline; PEEP: Positive end-

expiratory pressure; PPIX: Protoporfirina IX; DP: Desvio padrão. 

 

Ao avaliarmos a resistência e a elastância pulmonar (Figura 8) os dados 

nos revelaram que não houveram quaisquer diferenças significativas entre 

os dois grupos e também, não há nenhuma alteração ao longo do tempo de 

irradiação, o que representa uma manutenção do comportamento 

viscoelástico do scaffold pulmonar depois de uma hora de sujeição à uma 

luz LED. 

 

Figura 8 – Resistência e Elastância pulmonar em relação ao tempo.  

   

   A figura 9 mostra que os componentes relevantes da matriz 

extracelular (elastina, laminina e colágeno I e IV) permaneceram 

praticamente inalterados nos pulmões acelulares dos dois grupos, após 

aplicação do LED. 
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Figura 9 - Imagens de imunofluorescência de cortes de pulmões descelularizados 

após irradiação por LED, corados para diferentes componentes da matriz extracelular 

(colageno I e IV, laminina e elastina).  

 

 

A análise de MEV, observada na Figura 10, sugere que a estrutura 

microscópica do pulmão tem sido mantida tanto no grupo PBS (fig. 8 A), 

quanto no grupo PpIX (fig. 8 B) após a aplicação da Terapia Fotodinâmica. 
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Figura 11. Imagens representativas da MEV de pulmões de camundongos 

descelularizados submetidos a uma hora LED no grupo PBS (A) e no grupo PpIX (B). 

 

4.1.11 Discussão 

 

Este é o primeiro estudo que avalia o comportamento da mecânica 

pulmonar de scaffolds pulmonares submetidos a irradiação de LED 

associado a um fotossensibilizador, comfinalidade de esterilização de um 

órgão acelular.  

 

Em nosso estudo foi demonstrado que não houveram alterações nos 

componentes relevantes da matriz extracelular (elastina, laminina e 

colágeno I e IV), onde permaneceram praticamente inalterados nos 

pulmões acelulares dos dois grupos após aplicação do LED, sendo que a 

esterilização de scaffolds (RUTALA et al.,2010), é essencial antes de 

qualquer etapa para a recelularização de órgãos, garantindo a segurança, 

eliminando a transmissão de vírus, bactérias ou outros microrganismos 

infecciosos, portanto, torna-se  necessário para a biofabricação de órgãos, 

uma vez que há risco de contaminação durante todo o processo de criação. 

 

 

 

DAPI 
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Foi descrito que, tanto o óxido de etileno e a irradiação pode 

interagir com moléculas de scaffolds e comprometer, potencialmente, sua 

função. Recentemente foi sugerido que o ácido peracético pode ser um 

agente químico útil para esterilizar suportes poliméricos para a engenharia 

de tecidos (YOGANARASIMHA et al., 2014), porém não foi eficaz 

quando utilizado na esterilização de scaffolds pulmonares (BONENFANT 

et al., 2013). Os que envolvem o uso de alta temperatura,  devem 

obviamente ser descartados devido aos seus efeitos sobre a desnaturação de 

proteínas e outras biomoléculas do órgão acelular. 

 

Um estudo sobre o impacto da radiação gama, mais utilizada no 

processo de esterilização de scaffolds pulmonares, com uma dose 25-40 

kGy, aplicada em valvulas pulmonares acelulares mostraram grande 

redução no conteúdo de colágeno com a fragmentação da matriz 

extracelular causada por dano oxidativo após a irradiação, sofrendo 

alterações biomecânicas consideráveis na integridade do tecido, causando  

dano estrutural das fibras de colágeno, resultando em mudanças 

significativas no comportamento mecânico (SARATHCHANDRA et al., 

2012).  

 

Uriarte et al., evidenciou que a irradiação dos pulmões acelulares 

com uma dose 60Co-gama típica para a esterilização em aplicações de 

saúde resultou num aumento significativo da resistência mecânica em 

scaffolds de pulmão. O aumento na resistência do pulmão foi semelhante 

independentemente se os pulmões foram descelularizados congelado ou à 

temperatura ambiente (URIARTE et al., 2014). 
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Independentemente da utilização de uma dose irradiada mais baixa, 

autores observaram que  pulmões acelulares, após o uso de radiação gama,  

apresentaram um espessamento difuso dos alveolos, bem como septos 

fundidos e  laminina e colageno I, com uma aparência mais intensa devido 

à aglomeração e a espessura do tecido (BONENFANT et al., 2013). 

 

A esterilização dos scaffolds é necessária para a bioengenharia de 

órgãos, porque há risco de contaminação, durante todo o processo de 

criação, devido também à existência de organismos potencialmente 

infecciosos presentes no doador.  

 

Na verdade, até mesmo as bactérias que são consideradas benignas 

em um ambiente natural de um indivíduo saudável, podem tornar-se 

patogênico aos scaffolds quando submetidos a um biorreator durante o 

processo de recelularização. Entretanto, as propriedades mecânicas dos 

scaffolds de pulmões  devem ser preservados, tanto quanto possível após a 

esterilização para garantir uma eficaz regeneração do órgão. 

 

4.1.12. Conclusão 

 

Este estudo evidenciou que não houve alteração estrutural dos 

componentes da MEC após TFD. As propriedades mecânicas pulmonares, 

RL e EL, não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. Além 

disso, não foram observadas alterações ao longo do tempo de irradiação, o 

que representa uma manutenção do comportamento viscoelástico dos 

scaffolds de pulmão.  
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4.2. Estudo II  

Análise microbilógica de pulmões de camundongos descelularizados, 

infectados por Candida albicans, submetidos a TFD.  

 

4.2.1 Introdução 

 

O conceito da biofabricação pulmonar parte inicialmente da 

descelularização de um órgão que não estaria disponível para o transplante 

e, em seguida, usar o seu scaffold acelular como uma matriz para o cultivo 

de células tronco, que após a sua  proliferação e diferenciação, 

regenerariam um novo pulmão (Ott et al., 2010; SONG et al., 2011). 

Apesar do crescente interesse sobre a utilização potencial de pulmões 

descelularizados como scaffolds 3D para formação de tecido pulmonar ex 

vivo, um processamento otimizado incluindo condições de esterilização e 

armazenamento, não são definidos na literatura (BONENFANT et al., 

2013). 

 

O processo de esterilização é fator determinante para que pulmões 

acelulares, antes de serem submetidos a recelularização, estejam livres e 

suprimidos de qualquer risco de transmissão de vírus, fungos e bactérias a 

partir do doador para o receptor do tecido/órgão a ser transplantado. Para 

este fim, é muito importante levar em consideração que os métodos de 

esterilização agressivos, que assegurar a eliminação completa de agentes 

patogénicos, podem também deteriorar os componentes estruturais no 

tecido, especificamente em seu desempenho mecânico. 
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Resumidamente, a TFD, utiliza um corante fotossensibilizador (FS) que 

ativado por luz, induz a formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

causando a morte de microrganismos por danos oxidativos. Além disso, 

esta terapia tem efeito prejudicial minimizado sobre células humanas, mas 

é seletivamente tóxico para os microrganismos (WAINWRIGHT et al., 

1998). 

 

Com base nos achados da literatura sobre esterilização de scaffolds 

pulmonares, se faz necessário avaliar se estes pulmões acelulares 

infectados por C. albicans após o uso da TFD, será efetivamente 

esterilizado. Dessa forma, é de grande importância à busca de um novo 

protocolo de esterilização, mais eficiente para preparação de scaffolds 

pulmonares viáveis, necessário para o processo de recelularização. 

 

4.2.2 Metodologia  

 

Um segundo estudo foi realizado para avaliar a eficácia da aplicação 

do TFD como forma de esterilização em pulmões descelularizados, 

infectados por cândida, visando estabelecer um protocolo ideal para 

esterilização de órgãos na bioengenharia de pulmões (figura 11). O 

protocolo de descelularização dos pulmões, foi previamente descrito no 

estudo I. 

      



49 

 

 

Figura 11- Fluxograma do estudo 2. 

 

4.2.3. Protocolo para adição do fotossensibilizador e preparação do 

diodo emissor de luz (led) para terapia fotodinâmica 

 

A concentração de protoporfirina IX (PpIX) (Sigma-Aldrich Co. 

LLC., St Louis, MO, USA)  utilizada foi de 10µM, sendo diluída em água 

deionizada. Os pulmões descelularizados foram irradiados em 3 tempos 

diferentes (15 minutos e 45 minutos), após adição de 1 ml de PpIX, 

utilizando um díodo emissor de luz (LED), com um comprimento de onda 

de 630nm através da fonte de corrente controlada com 1400mA e uma 

tensão entre 7,0 e 7,5V.  Os parâmetros de irradiação estão indicados na 

tabela 3. 

 

 

 



50 

 

 

Tabela 3: parâmetros espectroscópicos para irradiação. 

Comprimento de onda pico (nm)  630 

Modo de operação 
Onda continua 

Energia radiante média (mW) 
2000 

Feixe de aréa(cm2)  
8.50 

Intensidade alvo (mW/cm2)  
236 

Polarização 
Aleatória  

Feixe de perfil  
Multimodo 

Tempo de exposição  (min) 
15 45   

Energia da Radiação (J)  
1808 5424   

Exposição radiante (J/cm2)  
212,5 637,5   

 
    

 

 

4.2.4  Condições de crescimento da C. albicans e preparação do inóculo 

 

C. albicans (ATCC 90028) foi cultivada durante a noite em 

Sabouraud dextrose ágar (SDA), a 37ºC. As células foram recolhidas, 

suspenso em solução tampão de fosfato (PBS) e homogeneizada num 

agitador do tipo vortéx. A concentração foi estimada pela turvação da 

suspensão, em 15% de transmitância (FALLER, 1988).  

 

A concentração do inóculo foi confirmada por cultura em SDA e 

contagem de UFC / mL, de acordo com a metodologia proposta por Jett et 

al. (JETT et al., 1997). Após preparação, foi administrado via traqueal 1ml 

do inóculo e aguardado 30 minutos para perfundir fotossensibilizador. 
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4.2.5 Avaliação microbiológica  

 

Para a análise microbiológica, foi realizado um corte vertical no 

pulmão esquerdo, pesamos uma das metades e a mesma foi submetido à 

maceração manual. Após maceração, foi realizado diluição seriada, e, em 

seguida, o conteúdo diluído foi plaqueado em meio estéril, contendo Àgar 

Sabouraud solidificado, e as placas foram incubadas a 37°C durante 24 

horas. Após 24 horas, foi realizado contagem de unidades formadoras de 

colônias do conteúdo plaqueado (UFC/g). 

 

4.2.6 Análise estatística  

 

Todos os valores foram expressos em média e desvio padrão (DP).   

 

4.2.7 Resultados preliminares 

 

Foram extraidos 15 pulmões de camundongos c57BL/6 para estudo. 

Ao longo do protocolo de descelularização, houve perda amostral de 7 

animais devido ruptura alveolar, quando iniciado a perfusão de liquidos. 

Sendo assim, estes pulmões foram excluídos desta pesquisa. 

 

Foram utilizados 10 pulmões de camundongos machos, com peso 

médio de 19,9g±2,33g entre 7-8 semanas de idade. Foram divividos em 

quatro grupos: Grupo Controle (n=2), GFS ( n=2), PDT 15 minutos (n=2) e 

PDT 45 minutos (n=2). No grupo controle não foi realizada nenhuma 

intervenção. No grupo PFS não houve ação da terapia fotodinâmica, 

somente adição da protoporfirina IX. 
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Nossos resultados mostraram que este protocolo de TFD promoveu 

redução fungica, quando comparamos o grupo GC (4,38±0,31) com os 

grupos GPDT15 (4,87±0,16) e GPDT45 (3,27±0,45). Ao comparar o GC 

com o GFS (4,24±0,23), acreditamos que ambos tenham um 

comportamento semelhante (Figura 12). 

 

 Figura 12 - Valores médios±DP da carga fungica em pulmões descelularizados de 

camundongos infectados por candida albicans, após uso de TFD.   

 

4.2.8 Discussão 

 

Entre as questões pendentes que requerem clarificação incluem a 

definição de abordagens específicas de órgãos ideais para descelularização 

e para a esterilização e armazenamento de órgãos descelularizado antes de 

serem submetidos a recelularização. Métodos de esterilização e 

armazenamento ideal têm sido sugeridos para traquéia, porém um 

protocolo de esterilização para pulmões acelulares ainda não se encontra  

estabelecido na literatura (HODDE et al., 2002; BAIGUERA et al., 2012; 

HAYKAL et al., 2012) . 
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Scaffolds biológicos, tais como ossos, cartilagens e pele podem ser 

armazenados por periodos prolongados antes de sua utilização e podem ser 

esterelizados com baixos niveis de irradiação ou uso de ácido peracético. 

No entanto, não está claro se este tipo de abordagem pode ser aplicada para 

scaffolds de pulmões (FREYTES et al., 2008; BAIGUERA et al., 2012; 

SULLIVAN et al., 2012). 

 

TFD tem sido utilizado com sucesso para tratar diferentes infecções 

localizadas (MAISH et al., 2005; ZEINA et al., 2002) e os nossos 

resultados demonstram que a TFD também é um método adequado para 

promover a redução de C. albicans. 

 

Nosso estudo evidência que o FS, no caso a protoporfirina IX, 

utilizada isoladamente sem aplicação do LED, não demonstra nenhuma 

atividade antifungica. Também é bem descrito na literatura que o uso 

somente do laser (sem adição de um fotossensibilizador) não apresenta 

redução de fungos. 

 

Apesar de observamos que há uma redução significativa com 45 

minutos de TFD quando comparado ao grupo PpIX, quando comparado o 

grupo PpIX com o grupo PDT 15 minutos, há um aumento de 0,63log 

UFC/g, onde supõe-se que a partir do momento em que a ação da TFD 

sobre o microrganismo, ocorra uma desintegração da C. albicans, onde uma 

parte da célula se desprenda formando outra célula, podendo ser 

confundida com uma recolinização fungica. 
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Teichert e colaboradores usaram laser vermelho e azul de metileno 

na mucosa oral em um modelo murino, e demonstraram que a redução total 

da carga fúngica foi dependente da concentração de fotossensibilizador e 

parâmetros de luz (TEICHERT et al., 2002). 

 

Entre os trabalhos existentes sobre a infecção fúngica, TFD é 

geralmente aplicado em modelos de candidíase oral . No entanto, estudos 

sobre os efeitos TFD sobre C. albicans em pulmão não foram encontrados 

na literatura. De acordo com o nosso conhecimento, este é o primeiro 

estudo com o objetivo de analisar o efeito da TFD na infecção pulmonar e 

o comportamento das propriedades mecânicas pulmonares de scaffolds de 

camundongos.  

 

4.2.9 Conclusão 

 

Este estudo evidenciou que, durante análise microbiológica, houve 

redução de unidades formadoras de colônias em pulmões de camundongos 

descelularizados infectados por Candida albicans após serem submetidos a 

TFD. Porém estes resultados não confirmam que o uso da TFD possa servir 

como uma alternativa para o processo de esterilização. 

 

5. Considerações finais 

 

Como descrito  na seção de contextualização, a bioengenharia 

pulmonar ainda é um assunto pouco explorado na pesquisa. Embora, 

avanços relevantes tenham sido relatados recentemente, existe uma 

considerável gama de questões fundamentais e práticas que permanecem 

em  aberto.  
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De acordo com o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo com 

o objetivo de analisar o efeito da TFD na infecção pulmonar e o 

comportamento das propriedades mecânicas pulmonares de scaffolds de 

camundongos. Uma das principais limitações encontradas nos dados 

disponíveis na literatura,  incluiu a falta de padronização em estudos 

envolvendo a esterilização de scaffolds pulmonares, tornando-se difícil 

comparar métodos de esterilização para engenharia de tecidos.  

 

No entanto, não há dados publicados até o presente momento, que 

descrevem os efeitos da TFD sobre a mecânica pulmonar, seja este órgão 

nativo ou descelularizado. A TFD requer maiores investigações como 

processo de esterilização, podendo ser considerado um método 

padronizado, barato e disponível comercialmente. 

 

O processo de esterilização é fator determinante para que pulmões 

acelulares, antes de serem submetidos a recelularização, estejam livres e 

suprimidos de qualquer risco de transmissão de vírus e bactérias a partir do 

doador para o receptor do tecido/órgão a ser transplantado. Acreditamos 

que, os resultados da presente dissertação possam contribuir de maneira 

eficaz para estudos futuros, onde desta forma trazem avanços para área da 

reabilitação pulmonar. 
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     ABSTRACT 

The sterilization step for acellular lungs prior to recellularization is 

important to ensure that they are free of any risk of transmitting infections 

from the donor to the recipient tissue/organ to be transplanted. However, 

there are no data on the mechanical effects induced in the lungs when 

subjected to a given dose of sterilization radiation through a 630-nm LED. 

The aim of this study was to evaluate the extracellular matrix (ECM) and 

lung mechanic parameters of decellularized lungs undergoing photodynamic 

therapy (PDT) with the purpose of sterilization, and also to perform 

microbiological analyses of lungs infected with C. albicans to determine the 

effectiveness of PDT. The lung mechanical evaluation parameters, 

Resistance (RL) and elastance (EL), exhibited no significant differences 

between groups. Also, there were no changes observed over time of 

irradiation, representing a maintenance of the viscoelastic behavior of the 

lung scaffold after 1h exposure to LED light. The ECM components 

remained virtually unchanged in the acellular lungs of both groups. We also 

showed that there was a reduction in fungi infection population after 45 

minutes of PDT. However, more studies should be performed to establish 

and verify the effectiveness of PDT as a possible means for sterilizing lung 

scaffolds. 

 

Keywords: Descelularization; Pulmonary mechanical properties; lung 

bioengineering; Photodynamic Therapy; Candida Albicans. 
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1. INTRODUCTION 

 Tissue engineering is a rapidly evolving field that aims to develop 

functional tissue substitutes with the ultimate goal of improving health and 

quality of life in patients. The specific aim is to promote the regeneration of 

structure and function of tissues/organs compromised by disease or surgery. 

Research in the field of lung bioengineering has been particularly active in 

recent years due to the lack of viable lungs for transplantation and the reduced 

long-term patient survival after transplantation [1,2]. 

   An important step in handling acellular lungs before they are subjected to 

recellularization is sterilization to suppress any risk of transmission of viruses or 

bacteria from the donor to the receiver of the transplanted tissue/organ. Indeed, 

potential transmission of infections, such as HIV and hepatitis C, has been 

reported in tissue engineering applications [3-5]. Therefore, the effects of 

different sterilization methods on a variety of tissue types have been studied to 

determine the optimal procedures. To this end, it is imperative to take into 

account that aggressive sterilization methods that ensure full elimination of 

pathogens may also deteriorate the structural components of the tissue, 

specifically its mechanical performance [6,7]. 

 Not all sterilization methods used in the health industry are applicable to 

bioscaffolds. In principle, sterilization methods, such as those based on gamma 

irradiation, ethylene oxide, or other chemical agents, could be used. However, 

all sterilization procedures have their side effects, since any action to destroy 

infectious microrganisms at the same time can affect the different structures of 

the molecular scaffold. 
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  It has been reported that both ethylene oxide and irradiation can interact 

with molecules and scaffolds and potentially degrade their function. It has 

recently been suggested that peracetic acid (PAA) can be a useful chemical 

agent for sterilizing scaffolds for tissue engineering [8]. However, it was not fully 

effective when used in the sterilization of pulmonary scaffolds [9]. Thus, 

appropriate sterilization procedures that preserve the mechanical properties of 

lung scaffolds after decellularization are essential for safe repopulation. In 

particular, photodynamic therapy (PDT) couldl be of great improvement in 

obtaining viable lung scaffolds necessary for the repopulation process [10,11]. 

 The PDT was discovered in 1900 by Oscar Raab and Hermann Von 

Tappeiner [12], who found that Paramecium spp. protozoans were killed 

following acridine orange staining and subsequent exposure to bright light [13]. 

In the 1970s, PDT was initially developed as a cancer therapy after it was 

discovered that porphyrins selectively localized in tumors [14]. Since then, PDT 

has been clinically used for the treatment of various malignancies, and is an 

approved therapy for the destruction of choroidal neovascularization (CNV) in 

age-related macular degeneration. Recently, antimicrobial PDT has been 

proposed as an alternative approach for treating localized infections [12,15,16]. 

 A photosensitizer plays a key role in the efficacy of PDT. Protoporphyrin 

IX (PpIX) is actively transported into the cell through an uptake mechanism 

induced by growth under nutritionally restrictive conditions. For instance, in C. 

albicans the surface properties and composition of are complex and dynamic, 

and hydrophobicity is one of the many potential factors that may influence 

uptake. Previous studies demonstrated that filamentous forms and biofilms of 
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Candida albicans were sensitive to PDT using Porphyrin as a photosensitizer 

[17-19]. 

 Understanding the mechanical consequences of lung scaffold 

sterilization is particularly relevant since the lung is an organ with high structural 

and mechanical complexity that is physiologically subjected to continuous 

deformation cycling during breathing. Therefore, the mechanical properties of 

the organ scaffold should be preserved as much as possible after sterilization to 

ensure optimal organ regeneration.  

 However, studies concerning the efficacy of PDT in the sterilization of 

lung scaffolds and its repercussions on the mechanical properties are lacking. 

Thus, the aim of this study was to evaluate the extracellular matrix and lung 

mechanical parameters of decellularized lungs undergoing PDT with the 

purpose of sterilization, and to perform a proof of concept of microbiological 

analyses of lungs infected with Candida albicans to determine the effectiveness 

of PDT. 

 

2. METHODS 

2.1.  Experimental animals 

 Male C57BL/6 mice (7–8 weeks old) were kept under standard housing 

conditions in well-ventilated rooms (12 h light-dark cycles, temperature at 23 °C 

and 60-70% humidity), with food and water provided ad libitum. Experimental 

procedures were carried out following experimental protocols approved by the 

Ethical Committee for Animal Research of the Universitat de Barcelona and by 

the Research Ethics Committee of Universidade Nove de Julho (UNINOVE; 

protocol 0038/2011).  
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2.2.  Experimental setting 

 This study was divided into two stages. First, decellularized lungs were 

mechanically evaluated and the extracellular matrix morphology was assessed 

following PDT. Second, the decellularized mice lungs underwent PDT after 

infection with C. albicans (ATCC 90028) and subsequentlymicrobiological 

analyses were performed (Figure 1).  

 The animals were weighed, intraperitoneally anesthetized with 1.0 g/kg 

urethane, and sacrificed by exsanguination. Immediately, lungs were perfused 

via the heart right ventricle with phosphate buffered saline (PBS) containing 50 

U/mL heparin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) and 1 μg/mL sodium 

nitroprusside (SNP; Fluka Analytical, St. Louis, MO, USA) to prevent the 

formation of blood clots. Then, the lungs and heart were removed together with 

the trachea and esophagus. The whole block was stored at -80 ºC until the 

decellularization protocol was initiated.  

 

Figure 1 – Study design 
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2.3.  Lung decellularization 

 The lungs were decellularized as previously described, with modifications 

[20]. Briefly, once the trachea and right ventricle were cannulated (Figure 2A) 

and placed into the experimental system, the following sequence of reagents 

was perfused: PBS for 30 min, deionized water (DI) for 15 min, 0.1% triton for 

30 min, DI for 5 min, 1% sodium dodecyl sulfate (SDS) for 150 min, and a final 

wash of PBS for 30 min, resulting in a translucent acellular lung (Figure 2B).  

 

Figure 2. Mice lungs decellularization. (A) Perfusion by a cannulated trachea and right ventricle, 

(B) Decellularized lung. 

 

2.4.  Addition of a photosensitizer and sterilization with LED 630 nm 

 For stage one, a total of 12 decellularized mouse lungs were randomly 

divided into two groups of six animals: a group injected with protoporphyrin IX 

(Group PpIX, or GPpIX), and a control group injected with PBS (Control). For 

the second stage, a total of eight decellularized mice lungs were randomly 

divided into four groups, each containing two animals: a control group of 

infected mice (CG), a group treated with PpIX (Group photosensitizer, or GPS), 

a group treated with PDT for 15 minutes (Group PDT 15 minutes, or GPDT15), 

and a group treated with PDT for 45 min (Group PDT 45 minutes, or GPDT45). 
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 After decellularization, GPpIX, GPS, GPDT15, and GPDT45 mice were 

tracheally injected with 1 mL PpIx (10 μM; Sigma-Aldrich), while both control 

groups were injected with 1 mL PBS. Each stage one decellularized lung was 

irradiated for one hour using a light emitting diode (LED) with a wavelength of 

630 nm, controlled by a current source of 1400 mA at 7.5 V (Figure 3). For the 

second stage, decellularized lungs were irradiated for 15 minutes in GPDT15 

and 45 minutes in GPDT45. The parameters of irradiation are showed in Table 

1.   

 

Figure 3. A: lung being prepared to receive LED emission; B: Lung being irradiated. 

 

Table 1: Spectroscopic parameters for irradiation.  

Wavelength (nm) 630 

Operation mode Continous wave 

Average radiant energy (mW) 2000 

Beam area (cm2) 8.50 

Intensity (mW/cm2) 236 

Polarization Aleatory 

Beam Profile Multimode 

Exposure time (min)    15         45        60 

Radiant energy (J)   1808     5424    7232 

Radiant exposure (J/cm2)  212,5    637,5     850 

A B 
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    2.5  Evaluation of pulmonary mechanics 

 To evaluate the resistance and elastance of acellular lungs, a custom-

built system was used. The trachea was cannulated and the lung was vertically 

connected to the system. Flow signal was recorded as the pressure drop across 

a pneumotachograph with a differential pressure transducer (DCXL01DS, range 

±2.5 cmH2O) and tracheal pressure (Ptr) was measured using a pressure 

transducer (176PC14HD2, ±35 cmH2O) on a side port between the 

pneumotachograph and the cannula. Acellular lungs were subjected to 

conventional pressure-controlled ventilation with a quasi-sinusoidal flow pattern 

at a frequency of 80 breaths/min.    

 A positive end expiratory pressure (PEEP) of 2 cmH2O was applied 

through the ventilator to counteract the absence of physiological negative 

pleural pressure. Flow and pressure signals were recorded with LabView (© 

2011 National Instruments Corporation, Austin, Texas, USA) and post-analyzed 

with MatLab (© 1994-2015 The MathWorks, Inc. Natick, Massachusetts, USA).  

 Effective lung resistance (RL) and elastance (EL) were computed by 

linear regression of the recorded signals Ptr (tracheal pressure), V′ (volume), 

and V (flow), using the conventional respiratory mechanics model Ptr = Po + 

(EL.V) + (RL.V′), where Po is a parameter to account for the external PEEP 

applied by the ventilator. For each decellularized lung, RL and EL were 

computed from data including five ventilation cycles [21].  
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2.6  Immunofluorescent microscopy 

For conventional fluorescence microscopy, decellularized lungs were 

fixed with a mixture of optimal cutting temperature compound (OCT; Sakura 

Finetek, Torrance, CA, USA) and PBS in a 3:1 ratio and frozen at -80 °C. Ten-

micrometer sections of lung samples were obtained using an HM 560 CryoStar 

cryostat (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). Then, sections were rinsed 

with PBS to remove the OCT, fixed with 4% paraformaldehyde for 30 minutes at 

room temperature, and incubated for 10 min with 4',6-diamidino-2-phenylindole 

(DAPI).  

To assess extracellular matrix proteins following PDT, cryosections were 

rinsed as previously described and incubated with a blocking solution [1% 

bovine serum albumin, 6% fetal bovine serum, 0.5% triton in Tris-buffered 

solution] for 30 minutes, washed with PBS, and incubated overnight with the 

following primary antibodies: anti-collagen-I (Abcam, Cambridge, UK), anti-

laminin (Sigma-Aldrich), anti-collagen-IV (Santa Cruz Biotechnology, Santa 

Cruz, CA, USA), and anti-elastin (Santa Cruz Biotechnology). The primary 

antibodies were detected using appropriate secondary antibodies. Images were 

taken using an Eclipse Ti fluorescence microscope (Nikon, Tokyo, Japan). 

 

2.7. Scanning electron microscopy (SEM) 

Decellularized lungs were analyzed by SEM after PDT in both groups. 

Tissue samples were fixed with 2% glutaraldehyde and 2.5% paraformaldehyde 

in 0.1 M cacodylate buffer for 2 h at room temperature. Then, samples were 

rinsed in cacodylate buffer, sliced, and dehydrated over an ethanol gradient. 

Samples were dehydrated in hexamethyldisilazane for 10 min dried overnight, 
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coated with a 14.4 nm layer of gold using a sputter coater (SC510; Fisons 

Instruments, San Carlos, CA, USA), and analyzed using a DSM 940A 

microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany) with an acceleration of 15 kV.  

 

2.8. C. albicans growth conditions and inoculum preparation 

  C. albicans (ATCC 90028) was cultivated in Sabouraud dextrose agar 

(SDA) at 37 °C for 24 h. Cells were harvested, suspended in PBS, and 

homogenized in a vortex shaker. The concentration was estimated by the 

turbidity of the suspension at 15% transmittance [22]. The concentration of the 

inoculum was confirmed by culture on SDA and CFU/mL count, according to 

methodology proposed by Jett et al. [23].  

 

2.9.  Microbiological evaluation 

  For microbiological analysis, we conducted a sagittal cut into the left 

lung. After slicing, half of the left lung was subjected manual maceration. After 

maceration, serial dilutions were performed and plated on SDA, and plates were 

incubated at 37 °C for 24 h. After 24 hours, it was conducted count colony-

forming unit of the plated content (CFU/g). 

 

2.10. Statistical analysis 

 All rates are expressed as the mean ± standard deviation (SD). To verify 

the normality of groups, we used the Shapiro-Wilk test. One-way ANOVA was 

used to test for differences between groups. The group means were analyzed 

with the Tukey test and Levene test for comparison of variances. Comparisons 

between the values obtained for RL and EL measured in each group pre- and 
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post-irradiation, were carried out using a paired Student’s t-test. The p value 

was considered statistically significant at the 5% level. For these analyses, we 

used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 8.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA). 

 

3. RESULTS  

Pulmonary mechanics were evaluated in all 12 mice lungs scaffolds 

divided in two groups: the control (n = 6) administered 1 mL PBS, and GPpIX (n 

= 6) injected with 1 mL PpIX in the lungs, both of which were irradiated with a 

630 nm LED. Mean of ventilation volumes and PEEPs are depicted in Table 1.  

 

Table 1 - PEEP and lung volume variables between the GPBS and GPpIX groups.  

 Control GPpIX 

 Volume  PEEP Volume PEEP 

Mean 0.15 1.95 0.12 1.93 

SD 0.04 0.03 0.01 0.02 

                PEEP: Positive end-expiratory pressure; PPIX: Protoporfirina IX. 

 

There were no significant differences between the control and GPpIX 

groups, which represents an equal ventilation for both evaluations. The lung 

mechanical evaluation parameters, RL and EL, exhibited no significant 

differences between both PDT intervals (Figure 4). Also, there were no changes 

observed over time of irradiation, representing a maintenance of the viscoelastic 

behavior of the lung scaffold after 1 h exposure to LED light. 
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Figure 4 – Lung resistance and elastance along time  during exposure to PDT. 

 

 Figure 5 demonstrates that extracellular matrix components responsible 

for the maintenance of 3D lung structure, such as elastin, laminin, and collagen 

I and IV, remained virtually unchanged in the acellular lungs of both the control 

and GPpIX groups following application of the LED.  

The SEM analysis, observed in Figure 6, suggests that the microscopic 

lung structure has been maintained in both groups (Control fig 6 A; PpIX fig. 6 

B), after application of Photodynamic Therapy. 

Also, the pulmonary scaffolds obtained from the decellularization process 

after irradiation LED compared to acellular lungs subjected to photodynamic 

therapy showed the absence of cell nuclei assessed by DAPI staining. 
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Figure 5 - Representative immunofluorescent images of decellularized lung sections for Control 

and PpIX groups after LED irradiation, stained for extracellular matrix components (collagen I 

and IV, laminin and elastin). For DAPI, the diffuse blue color images on the acellular lungs 

autofluorescence corresponding to the extracellular matrix. 

 

 
Figure 6. Representative SEM images of decellularized lungs submitted to one hour PDT with PBS (A) 

or photosensitizer PpIX (B). 
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For the second stage of this study, eight mice lungs were decellularized and 

divided into four groups: CG (n = 2), GPS (n = 2), GPDT15 (n = 2), and 

GPDT45 (n = 2). In the CG, no intervention of any kind was performed. For the 

group denominated GPS, there was no application of LED, just addition of the 

PpIX photosensitizer. We observed that the PDT protocol promoted a reduction 

in the fungal population by about 1.60 log10 (CFU/g) (4.87 ± 0.16 and 3.27 ± 

0.45 for GPDT15 and GPDT45, respectively) when compared to GPS (4.24 ± 

0.23; p < 0.05). When comparing the CG (4.38 ± 0.31) with the GPS (4.24 ± 

0.23), there was no significant reduction in microbial counts observed (Figure 

7). 

 

 

 

Figure 7 - Mean values ± SD of fungal burden in decellularized lungs of mice infected by 

candida albicans, after use PDT. NS: No significance. 
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4. DISCUSSION 

Tissue engineering is a rapidly evolving field that aims to develop functional 

tissue substitutes with the ultimate goal of improving the quality of life in patients 

by promoting true regeneration of structure and function of tissue compromised 

by disease or surgery. Hence, it is very important that an appropriate 

sterilization method is chosen to ensure safety and maintain the mechanical 

properties of the lung scaffolds after sterilization for effective regeneration of the 

organ. Sterilization is required for bioengineering organs because there is a risk 

of contamination during the whole process of creation, and due to the existence 

of potentially infectious organisms in the donor tissue. The organism microbiota 

considered benign in a healthy individual can become pathogenic to scaffolds 

when submitted to a bioreactor during the repopulation procedure.  

In the past few years, researchers have explored alternative methods of 

sterilization due to the limitations of the conventional ones used for tissue 

engineering [8,9,24]. Siritientong et al. analyzed the effects of sterilization on 

scaffolds of polyvinyl-alcohol and freeze-dried sericin came to the conclusion 

that gamma irradiation degraded the scaffolds by almost 70% after 24 hours, 

but it was the most appropriate method for sterilization [25]. Rainer et al., 

remarked that dry heat and autoclave treatments resulted in an increase in 

crystallinity, while low temperature UV and hydrogen peroxide plasma 

preserved the structural properties [26]. Shearer et al. verified that PAA and 

antibiotic solutions were effective in sterilizing hollow fiber and flat sheets of 

poly (lactide: glycolide) but obtained unfavorable changes in morphology [27]. 

The limitations found in these studies, mentioned previously, included a 

lack of uniform model organisms tested; many did not specify the source or the 



81 

 

identity of the contaminating bacteria or another microrganisms, making it 

difficult to compare sterilization methods scaffolds for tissue 

engineering.Preliminary studies have shown that sterilization of scaffolds in 

tissue engineering is as much about maintaining the properties of materials and 

architecture, as about killing microbes [25-27]. Sterilization assumed major 

significance in scaffolds containing proteins or biological material, where the risk 

of denaturation is real and can result in the reduction or loss of important 

biological activity [8]. 

 Finsen, Raab and Von Tappeiner, demonstrated that a combination of 

light and administration of drugs led to photochemotherapy emergence as a 

therapeutic tool, and isolation of porphyrins and discovery of phototoxic effects 

on cancer cells led to development of PDT [12, 28]. The ECM is important for 

tissue organization in multicellular organisms and is a complex network of 

macromolecules secreted by the cells, residing between cells as both a barrier 

and a scaffold on which tissues are built. Studies have demonstrated that PDT 

alters the extracellular matrix [29]. Pazos et al. demonstrated that ECM 

components are affected, even when they are not the primary targets [30]. 

However, we should also keep in mind that the action of PDT on specific 

molecular pathways depends on fluence rate and photosensitizer used. 

It has been reported that both ethylene oxide and irradiation can interact 

with molecules and scaffolds, and potentially degrade their functions. It has 

recently been suggested that peracetic acid can be a useful sterilizing chemical 

agent in the tissue engineering of scaffolds [8,31]. By contrast, in our study we 

demonstrated that there were no apparent changes in the relevant extracellular 

matrix components of elastin, laminin, and collagen I and IV. These 
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components remained almost unchanged in the acellular lungs of both groups 

following LED application. 

Sterilization methods involving high temperature must obviously be 

discarded due to the denaturation of proteins and other biomolecules under 

these conditions. In a study on the impact of gamma radiation, the pulmonary 

valves scaffolds applied with a dose of 25-40 kGy exhibited great reduction in 

the collagen content fragmentation of the extracellular matrix, caused by 

oxidative damage following irradiation. This resulted in considerable 

biomechanical changes to tissue integrity, causing structural damage of 

collagen fibers and significant changes in the mechanical behavior [32]. 

Moreover, Uriarte et al. demonstrated that irradiation of acellular lungs with a 

typical 60Co gamma sterilization dose for health applications resulted in a 

significant increase in the mechanical resistance of lung scaffolds [33].  

Remarkably, in the present study we observed that there were no 

changes in the values of pulmonary elastance (EL) and pulmonary resistance 

(RL) after irradiation by LED for 60 min with addition of photosensitizer. This 

was in contrast to previously reports gamma irradiation, which causes 

degradation and fragmentation of the peptide chain and also damages collagen 

fibers, resulting in changes to lung mechanical properties [34]. 

PDT has been used successfully to treat different localized infections 

[35,36], and our results are a proof of concept that PDT is also a suitable 

method to promote the reduction of C. albicans. Our study provides evidence 

that the photosensitizer PpIX does not exhibit any antifungal activity when used 

alone without the application of LED. It is also well described in the literature 

that the use of lasers alone, without the addition of a photosensitizer, similarly 
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does not reduce fungal populations. We observed that there was a reduction in 

the fungal population after 45 min of PDT when compared to only 15 min of 

PDT. It is supposed that from the moment at which PDT acts, C. albicans 

disintegrates when a part of the cell detaches, forming another cell, which may 

be confused with a yeast recolonization. Teichert et al. demonstrated that the 

total reduction in fungal load was dependent on the concentration of 

photosensitizer and light parameters, using red and methylene blue lasers in 

the oral mucosa of a mouse model [37].  

In conclusion, this is the first study evaluating the mechanical behavior of 

lung scaffolds subjected to LED irradiation with a photosensitizer, with the 

objective of sterilizing lungs scaffolds. We found that irradiation doses that 

effectively can reduce infection do not modify the structural and mechanical 

properties of decellularized lungs. This study opens the door to further research 

to confirm the suitability of PDT as a tool for routinely sterilize lung scaffolds in 

the process of lung biofabrication.   
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Anexo 6 
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