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INTRODUÇÃO

Os cocos Gram-positivos são exemplos de bactérias frequentemente isoladas de

amostras clínicas. As bactérias Gram-positivas, especialmente os cocos, estão entre os

microrganismos mais frequentemente isolados de amostras biológicas humanas em

laboratórios de microbiologia (ANVISA 2018).

O peptidoglicano é um polímero constituído por açúcares e aminoácidos que

originam uma espécie de malha na região exterior à membrana celular das bactérias

(excepto Archaea) – a parede celular (RODRIGUES 2014).

O peptidoglicano tem uma função estrutural nas paredes celulares bacterianas, dando

resistência estrutural, tendo também a função de contrariar a pressão osmótica do

citoplasma. A camada de peptidoglicano é substancialmente mais espessa nas bactérias

Gram-positivas do que nas Gram-negativas, com consequente associação à S-layer.

O péptidogicano constitui cerca de 90% do peso seco das bactérias Gram-positivas,

mas apenas 10% do peso seco das Gram-negativas.

Os antimicrobianos são substâncias naturais (antibióticos) ou sintéticas

(quimioterápicos) que agem sobre microorganismos inibindo o seu crescimento ou

causando a sua destruição (SÁEZ-LLORENS, 2000). Dos tipos de antimicrobianos os

antibióticos são as classes de medicamentos mais utilizados e mais prescritos tanto para

uso intra hospitalar quanto para a automedicação (GRAFF 2015).

Os quatros mecanismos básicos de ação dos antibióticos são:

1) Ruptura da parede celular bacteriana por inibição da síntese de peptideoglicanos

(penicilina, cefalosporinas, glicopeptídeos, monobactano e carbapenens); 2) Inibição da

síntese das proteínas bacterianas (aminoglicosídeos, macrolídeos, tetraciclinas,

cloranfenicol, oxizolidinonas, estrepetograminas e rifampicina); 3) Interrupção da

síntese do ácido nucleico (fluoroquinolona, ácido malidixico); e 4) Interferência no

metabolismo normal (sulfonamidas e trimetoprima) (CABRAL 2010).

Vários antibióticos, especialmente os polipeptídicos, promovem alterações na

permeabilidade da membrana plasmática. As polimixinas rompem os fosfolipídios,

destruindo a característica normal de permeabilidade da membrana, deixando escapar

substâncias essenciais das células, causando morte celular.

Os antibióticos que agem na membrana plasmática possuem grupamentos básicos (-

NH3+) e uma cadeia lateral de ácidos graxos. O ácido graxo, quando alcança a

https://www.infoescola.com/bioquimica/fosfolipidios/
https://www.infoescola.com/bioquimica/acidos-graxos/
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membrana plasmática, mergulha na sua parte lipídica e a porção básica permanece na

superfície. Essa intercalação de moléculas provoca sua desorganização, resultando na

saída dos componentes celulares e morte da bactéria (TAVARES 2000).

Desse modo, o presente trabalho propõe identificar se antimicrobianos que interagem

na membrana plasmática de microrganismo podem também ter outros mecanismos de

ação, como forma de no futuro terem suas ações potencializadas nesses novos

mecanismos de ação.

Os antimicrobianos serão selecionados quanto à sua ação na membrana, sem serem

classicamente classificados como inibidores enzimáticos. O metabolismo dos

antimicrobianos incluem enzimas extracelulares que podem ajudar na sua virulência.

Dessa forma, a descoberta de novos mecanismos de ação poderá auxiliar no

desenvolvimento de novos antibióticos futuramente. Vários microrganismos têm

desenvolvido resistências aos antimicrobianos disponíveis atualmente. Novos

mecanismos de ação relacionados aos antimicrobianos atuais podem servir como

plataforma para o desenvolvimento e melhoramento desses antibióticos.

Além disso, o uso de ozônio como método antisséptico começa a ganhar grande

destaque na pesquisa científica. O uso do ozônio será testado nas enzimas das bactérias

também, iniciando uma nova descoberta acerca do mecanismo de ação do ozônio nos

microrganismos.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Bactérias Gram positivas
Hans Christian Gram, um bacteriologista dinamarquês, estudou e definiu a técnica

para corar bactérias, a coloração Gram, em 1884. Nesta ocasião, experimentalmente,

corou lâminas com esfregaços com violeta de genciana e percebeu que se as bactérias

existentes nestes esfregaços uma vez coradas não desbotavam com álcool, se

previamente fossem tratadas com iodo (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001).

Avançando e aprimorando o método, adicionou ainda outros corantes denominados

“contra-corantes”, tais como safranina e fucsina básica. As bactérias contidas no

esfregaço podem ser classificadas como Gram-positivas (aproximadamente de cor roxa)

ou Gram-negativas (aproximadamente de cor vermelha), isto dependerá da parede

https://www.infoescola.com/bioquimica/coloracao-de-gram/
https://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/iodo/
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celular da bactéria. Se for estruturalmente simples a coloração será positiva, se for

estruturalmente complexa a coloração será então negativa (ARAUJO 2018).

Existe um protocolo que se segue para fazer a coração de um esfregaço, com etapas

bem definidas e com misturas de substâncias (solução de cristal violeta; solução de

lugol (iodeto de potássio - KI); solução de safranina e solução de álcool) que resultarão

na coloração positiva ou negativa, como nas figuras abaixo:

Bactérias gram-positivas e gram-negativas. Fotos: Y_tambe / Wikimedia Commons

([1][2]) [CC-BY-SA 3.0]

Esta coloração permite distinguir os mais variados tipos de bactérias e que tipo de

parede celular elas têm (se mais simples ou mais complexas, com mais ou menos

peptideoglicanos – principal componente da parede celular bacteriana) (VIEIRA 2012).

As bactérias que descorarem quando submetidas à um solvente orgânico são Gram-

negativas, e as que permanecerem coradas mesmo quando em contato com o solvente

são denominadas Gram-positivas.

Estas bactérias de diferentes colorações tem também graus diferentes de virulência.

As Gram-negativas, por exemplo, são constituídas por uma endotoxina denominada

LPS (lipopolissacarídeo), que é causadora da patogenicidade. Já as Gram-positivas

possuem a exotoxina rica em ácido lipoprotéico que confere aderência à bacteria

(ARAUJO 2018).

Tal Diversidade Bacteriana, Quando Aplicada á Técnica, resulta em dois padrões de

coloração:

As Bactérias que não possuem a camada com lipídios associados a polissacarídeos

são coloradas com violeta de genciana, que impregna a camada peptidoglicana. Estas

bactérias, por assimilação ao corante, são classificadas como Gram-positivas;

Já as bactérias que em sua morfologia apresentam as três camadas, não são coradas

pelo corante, devido a não afinidade entre a pigmentação e a camada de

https://www.infoescola.com/quimica/substancia-quimica/
https://www.infoescola.com/quimica/solucoes/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Staphylococcus_aureus_Gram.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pseudomonas_aeruginosa_Gram.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/solventes/
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lipopolissacarídeos que também impede a fixação do corante com a camada de

peptidoglicana subjacente. Portanto, essas bactérias são classificadas como Gram-

negativas (FONSECA 2019).

Este critério de identificação auxilia, por exemplo, o tratamento a estes agentes

etiológicos (as bactérias), visto que as Gram-negativas são mais tolerantes e as Gram-

positivas são mais sensíveis a antibióticos (FONSECA 2019).

Bactérias Gram positivas de interesse humano
A coloração Gram, ou bacterioscopia, permite classificar as bactérias de acordo com

suas características morfológicas e tintoriais. Esse teste serve para um diagnóstico

presuntivo rápido de um agente infeccioso e para uma avaliação da qualidade da

amostra. A coloração de Gram diferencia as bactérias com base nas características de

suas paredes celulares (HOLANDA 2017).

Os cocos Gram-positivos são exemplos de bactérias frequentemente isoladas de

amostras clínicas. Por essa razão, dependendo do quadro clínico do paciente, meios

como ágar sangue e ágar manitol salgado (em caso de suspeita de Staphylococcus

aureus) são muito utilizados para o semeio primário de amostras (ANVISA 2004).

Ágar Sangue

Meio enriquecido com 5% de sangue de carneiro. Além de ser altamente nutritivo,

propiciando o crescimento da maioria das bactérias de interesse clínico, o ágar sangue

também tem uma característica diferencial. A conservação das hemácias íntegras

favorece a formação de halos de hemólise nítidos, úteis para a escolha dos testes

complementares e diferenciais do gênero Streptococcus (HOLANDA 2017).

As bactérias Gram-positivas, especialmente os cocos, estão entre os microrganismos

mais frequentemente isolados de amostras biológicas humanas em laboratórios de

microbiologia.

A família Micrococcaceae inclui quatro gêneros:

Planococcus; Micrococcus; Stomatococcus; Staphylococcus.

O gênero Staphylococcus é composto de 37 espécies, 17 delas podem ser isoladas de

amostras biológicas humanas (ANVISA 2004).

Os estafilococos são geralmente encontrados na pele e mucosas do homem e de

outros animais. Muitas espécies são isoladas de partes específicas do corpo humano ou

de certos animais, por exemplo: S. auricularis encontrado como parte da microbiota
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humana do conduto auditivo e S. hyicus causando dermatite infecciosa em suínos. Os

estafilococos são cocos Gram-positivos, podem se apresentar isolados ou aos pares, em

cadeias curtas ou agrupados. O aspecto macroscópico da colônia em meio sólido,

presença de pigmento e hemólise em ágar sangue de carneiro são características

auxiliares na identificação destes microrganismos. São imóveis, anaeróbios facultativos,

não formadores de esporos e produtores de catalase (BORGES 2012).

Rotineiramente, o teste da catalase é utilizado para diferenciar os estafilococos

(catalase positiva) dos estreptococos (catalase negativa). Entretanto, existem relatos na

literatura de Staphylococcus aureus catalase negativa relacionados a processos

infecciosos, embora raros, descritos em vários países, inclusive no Brasil. A catalase

constitui um mecanismo de defesa para a bactéria contra células fagocitárias, porém não

é um fator essencial para a sobrevivência do S. aureus (ANVISA 2018).

A identificação da espécie de estafilococos é baseada em uma variedade de

características fenotípicas convencionais. As espécies mais importantes do ponto de

vista clínico podem ser identificadas com algumas provas específicas, como

pigmentação da colônia, estafilo coagulase, “fator clumping” ou “fator de agregação”,

prova da desoxirribonuclease, resistência à novobiocina, fermentação do manitol, entre

outras. A habilidade de coagular o plasma continua sendo o critério mais aceito e

utilizado para identificar estafilococos patogênicos associados com infecções agudas,

em geral, S. aureus em humanos e animais e S. intermedius e S. hyicus em animais

(LOUZANO 2014).

Um procedimento alternativo para a prova da coagulase é a aglutinação com látex ou

a hemaglutinação, que apresentam boa especificidade e sensibilidade. Os métodos

convencionais de identificação de estafilococos coagulase negativa são lentos e

trabalhosos para uso em laboratórios de rotina, sendo utilizados frequentemente

métodos automatizados (ANVISA 2008).

A identificação em nível de espécie no grupo dos estafilococos coagulase negativa

não é realizada rotineiramente no laboratório clínico devido às dificuldades

metodológicas e alto custo, sendo sua importância relacionada principalmente com

dados epidemiológicos e suspeita de resistência aos glicopeptídeos. Situação especial

ocorre com o S. lugdunensis, que está associado com endocardite grave e alta

mortalidade; neste caso, a identificação da espécie é fundamental para a interpretação

do teste de disco difusão para sensibilidade à oxacilina, que é diferente daquela

preconizada para os outros estafilococos coagulase negativa (ROSA 2009).
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Local de ação de drogas antibacterianas
Peptidoglicano - localizado no periplasma

O peptidoglicano é um polímero constituído por açúcares e aminoácidos que

originam uma espécie de malha na região exterior à membrana celular das bactérias

(excepto Archaea) – a parede celular (RODRIGUES 2014).

O peptidoglicano tem uma função estrutural nas paredes celulares bacterianas, dando

resistência estrutural, tendo também a função de contrariar a pressão osmótica do

citoplasma. A camada de peptidoglicano é substancialmente mais espessa nas bactérias

Gram-positivas do que nas Gram-negativas, com consequente associação à S-layer

(OTALORA 2004).

S-Layer traduzido significa camada S (camada superficial) é uma parte do envelope

celular encontrado em quase todas as arqueas (Arqueas são um domínio de

microrganismo unicelulares), assim como em muitos tipos de bactérias. Consiste em

uma camada monomolecular composta de proteínas ou glicoproteínas idênticas. Essa

estrutura é construída via auto-montagem e envolve toda a superfície da célula da

bactéria. Assim, a proteína da camada S pode representar até 15% do teor total de

proteína de uma célula (FLORESTA 2008).

Em bactérias Gram-negativas a camada S está associada aos lipopolissacáridos

através de interações iónicas, carboidratos-carboidratos, proteína-carboidratos e/ou de

interacções proteína-proteína.

Em bactérias Gram-positivas na camada S a ligação ocorre primeiramente no

peptidoglicano e depois na parede celular de polímero (por exemplo, ácidos teicóico).

Em arquéias Gram-negativas, as proteínas da camada S possuem uma âncora

hidrofóbica que está associada à membrana lipídica subjacente.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_envelope
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_envelope
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Proteins
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycoproteins
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-assembly
https://en.wikipedia.org/wiki/Gram-negative
https://en.wikipedia.org/wiki/Lipopolysaccharides
https://en.wikipedia.org/wiki/Gram-positive
https://en.wikipedia.org/wiki/Peptidoglycan
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_wall
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://en.wikipedia.org/wiki/Gram-negative
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://en.wikipedia.org/wiki/S-layer
https://en.wikipedia.org/wiki/S-layer
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Em arqueas Gram-positivas, as proteínas da camada S ligam-se à pseudomureína ou

à metanocondroitina.

O péptidogicano constitui cerca de 90% do peso seco das bactérias Gram-positivas,

mas apenas 10% do peso seco das Gram-negativas.

Os monômeros de peptidoglicano são sintetizados no citosol e são depois associados

a um transportador de membrana, o bactoprenol. O bactoprenol transporta os

monômeros ao longo da membrana citoplasmática, os quais são depois associados ao

peptidoglicano existente.

Algumas drogas antibacterianas, como as penicilinas, interferem com a produção do

peptidoglicano, ligando-se às enzimas bacterianas, conhecidas como penicilina-binding

proteins (PBPs), ou transpeptidases. As PBPs formam as ligações entre os

oligopeptídeos no peptidoglicano. Mutações nos genes que codificam para

transpeptidases que levam a interações reduzidas com o antibiótico são uma fonte

significante para a emergência de resistência aos antibióticos (RODRIGUES 2014).

Antimicrobianos
Os antimicrobianos são substâncias naturais (antibióticos) ou sintéticas

(quimioterápicos) que agem sobre microorganismos inibindo o seu crescimento ou

causando a sua destruição (SÁEZ-LLORENS, 2000). Dos tipos de antimicrobianos os

antibióticos são as classes de medicamentos mais utilizados e mais prescritos tanto para

uso intra hospitalar quanto para a automedicação. Podem ser classificados como

bactericidas, quando causam a morte da bactéria, ou bacteriostáticos, quando promovem

a inibição do crescimento microbiano (WALSH, 2003).

Os antibióticos foram inicialmente definidos como substâncias químicas sintetizadas

por várias espécies de microrganismos, vegetais e animais, que dificultam o crescimento

de outros.

A indústria farmacêutica facilitou a produção de antibióticos de origem

semissintética e sintética. Eles são diferentes um dos outros quanto às propriedades

químicas, seus espectros e mecanismos de ação e são classificados quimicamente como:

derivados de aminoácidos, de açúcares, de acetatos, propionatos, entre outros

(TAVARES, 1990).

A descoberta dos antibióticos e quimioterápicos permitiu o controle e cura das

doenças infecciosas, mudando a evolução natural dessas doenças de forma marcante.

https://en.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://en.wikipedia.org/wiki/Gram-positive
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Porém, dez anos depois de descoberta a penicilina e antes mesmo de estar disponível

para uso clínico, foi identificada a presença de beta-lactamases em bactérias,

caracterizando resistência de algumas espécies e logo o surgimento de resistência

adquirida aos antimicrobianos passou a ser um problema cada vez mais preocupante

(MOREIRA, 2004).

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) as infecções são

responsáveis por 25% das mortes em todo o mundo e 45% em países menos

desenvolvidos (WANNMACHER, 2004). De acordo com a mesma autora os

antibióticos correspondem a 12% de todas as prescrições ambulatoriais, sendo

considerada a segunda classe de droga mais utilizada e gerando um dispêndio 20 a 50%

das despesas hospitalares.

Os quatros mecanismos básicos de ação dos antibióticos são:

1) Ruptura da parede celular bacteriana por inibição da síntese de peptideoglicanos

(penicilina, cefalosporinas, glicopeptídeos, monobactano e carbapenens); 2) Inibição da

síntese das proteínas bacterianas (aminoglicosídeos, macrolídeos, tetraciclinas,

cloranfenicol, oxizolidinonas, estrepetograminas e rifampicina); 3) Interrupção da

síntese do ácido nucleico (fluoroquinolona, ácido malidixico); e 4) Interferência no

metabolismo normal (sulfonamidas e trimetoprima).

Já os mecanismos de resistência bacteriana consistem na produção das enzimas que

inativam os antibióticos (como as beta-lactamases); mutações genéticas que alteram os

locais de ligação dos antibióticos; vias metabólicas alternativas que contornam a

atividade antibiótica e alterações na qualidade de filtração da parede celular bacteriana,

que impede o acesso de antibióticos ao local alvo do microrganismo (CABRAL, 2012).

Os antibióticos de origem natural e seus derivados semi-sintéticos compreendem a

maioria dos antibióticos em uso clínico e podem ser classificados em β-lactâmicos

(penicilinas, cefalosporinas, carbapeninas, oxapeninas e monobactamas), tetraciclinas,

aminoglicosídeos, macrolídeos, peptídicos cíclicos (glicopeptídeos, lipodepsipeptídeos),

estreptograminas, entre outros (lincosamidas, cloranfenicol, rifamicinas etc). Os

antibióticos de origem sintética são classificados em sulfonamidas, fluoroquinolonas e

oxazolidinonas (PATRICK , 2005; PUPO et al., 2006; ABRAHAM, 2003), (ANVISA

2007).

A resistência aos antimicrobianos é um fenômeno genético, relacionado à existência

de genes contidos no microrganismo que codificam diferentes mecanismos bioquímicos

que impedem a ação das drogas. A resistência pode ser originada em mutações que
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ocorrem no germe durante seu processo reprodutivo e resultam de erros de cópia na

sequência de bases que formam o ADN cromossômico, responsáveis pelo código

genético. A outra origem da resistência é a importação dos genes causadores do

fenômeno, consistindo na resistência transferível. Esta resistência faz-se através dos

mecanismos de transdução, transformação e conjugação e, frequentemente, envolve

genes situados em plasmídios e transpósons (BITTENCOURT 2014)

Embora existente, a resistência a drogas específicas nas bactérias causadoras de

infecção humana era pouco frequente no início da era da antibioticoterapia. A

importância do problema coincide com a introdução e a ampla utilização de inúmeros

antimicrobianos na década de 1950, expandindo-se a partir de 1960, com a introdução

dos novos antibióticos beta-lactâmicos, e agravando-se nas décadas de 1980 e 1990,

com o surgimento de novas formas de resistência e a disseminação de germes

multirresistentes. A importância das substâncias antimicrobianas no aumento do

fenômeno da resistência reside no seu papel selecionador dos exemplares resistentes,

através da pressão seletiva resultante de seu emprego clínico (humano e veterinário),

industrial (conservação de alimentos), comercial (engorda de animais) e experimental

(TAVARES 2000).

Antimicrobianos que agem na parede de peptideoglicano
Os principais pontos de ação dos antibióticos são a inibição da síntese do

peptideoglicano da parece celular bacteriana, lesão da membrana citoplasmática e

interferência na síntese de ácido nucleico e proteínas.

A essência da quimioterapia antimicrobiana é a toxicidade seletiva: matar ou inibir o

microorganismo sem afetar o hospedeiro. Esta toxicidade se baseia nas diferenças entre

a estrutura e a composição química das células procarióticas e eucarióticas

(GONÇALVES 2018).

Inibição da síntese da Parede Celular

A parede celular da bactéria é formada por peptideoglicano. A penicilina e outros

antibióticos impedem a síntese completa dela, consequentemente enfraquecem a parede

celular e a célula sofre lise. Como as células humanas não possuem peptideoglicano, a

penicilina possui baixa toxicidade para a célula do hospedeiro. A síntese dos

https://www.infoescola.com/medicina/antibioticos/
https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/
https://www.infoescola.com/biologia/eucariontes/
https://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
https://www.infoescola.com/farmacologia/penicilina/
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componentes do peptideoglicano é afetada por antibióticos β-lactâmicos (penicilinas e

cefalosporinas).

Vários antibióticos, especialmente os polipeptídicos, promovem alterações na

permeabilidade da membrana plasmática. As polimixinas rompem os fosfolipídios,

destruindo a característica normal de permeabilidade da membrana, deixando escapar

substâncias essenciais das células, causando morte celular (MENDES 2009).

Os antibióticos que agem na membrana plasmática possuem grupamentos básicos (-

NH3+) e uma cadeia lateral de ácidos graxos. O ácido graxo, quando alcança a

membrana plasmática, mergulha na sua parte lipídica e a porção básica permanece na

superfície. Essa intercalação de moléculas provoca sua desorganização, resultando na

saída dos componentes celulares e morte da bactéria (TAVARES 2000).

Resistência das Bactérias
Mecanismos de resistência das bactérias aos antibióticos:

➢ A Bactéria age na destruição ou inativação da droga, pela destruição do anel β-

lactâmico, pela enzima β-lactamase ou penicilinase produzida pela bactéria.

➢ Age na incapacidade do antibiótico de penetrar na superfície das células

bacterianas. Realiza a alteração dos sítios-alvo das drogas, como a troca de um

aminoácido.

➢ A bactéria pode possuir uma via bioquímica alternativa que desvia a reação

particular que é inibida pelo antibiótico da célula.

➢ A bactéria pode ejeta a droga para fora antes que possa se tornar efetiva.

A resistência mediada por mutações normalmente é simples, e atinge apenas um

antibacteriano. A resistência mediada por fator R (plasmídeo) pode ser simples, mas na

maioria das vezes é múltipla, tornando a bactéria resistente a dois ou mais

antimicrobianos graças à presença de genes de resistência para diferentes

antimicrobianos em um só plasmídeo (GONÇALVES 2018).

A resistência hereditária é carregada pelos plasmídeos ou por transpósons (pequenos

segmentos de DNA). A transferência pode ocorrer de uma bactéria para outra por

conjugação, transdução ou transformação.

Em bactérias frequentemente selecionadas em hospitais, pode ocorrer a associação

de resistência por mutação e plasmídeo R em uma só bactéria (GONÇALVES 2018).

https://www.infoescola.com/farmacologia/cefalosporinas/
https://www.infoescola.com/bioquimica/fosfolipidios/
https://www.infoescola.com/bioquimica/acidos-graxos/
https://www.infoescola.com/reino-monera/plasmideo/
https://www.infoescola.com/biologia/dna/
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Grupos antibacterianos e suas resistências
β-lactâmicos

É através da produção de β-lactamases que as bactérias se tornam resistentes a estes

antibióticos. Estas enzimas hidrolisam o anel β-lactâmico, transformando os antibióticos

em produtos inativos (TRABULSI 2008).

Aminoglicosídeos

Existem três mecanismos de resistência a estes antibióticos: alterações na

permeabilidade, modificações ribossômicas e produção de enzimas inativantes. Este

último é mediado por plasmídeo, os outros por mutações.

Tetraciclinas

As bactérias se tornam resistentes as tetraciclinas por aquisição de plasmídeos de

resistência.

Cloranfenicol

A resistência bacteriana ao cloranfenicol é feita pela enzima cloranfenicol-acetil-

tranferase (CACT), fazendo com que a droga perca afinidade pelo seu alvo.

Eritromicina

Pode ocorrer por mutação ou plasmídios de resistência.

Rifamicinas e quinilônicos

Ocorre devido a mutações que alteram as enzimas RNA polimerases e girases,

fazendo com que as enzimas não mais se combinem com os dois grupos de drogas.

Sulfonamidas e trimetoprim

A resistência bacteriana as sulfonamidas pode ser por mutação ou por plasmídios de

resistência. A resistência ao trimetoprim é causada por plasmídeo.

Glicopeptídeos

Os agentes glicopeptídeos atualmente utilizados na prática clínica para tratar

infecções enterocócicas são vancomicina e teicoplanina. Os glicopeptídeos foram mais

utilizados no passado no tratamento de E. faecium resistente a ß-lactâmicos. No entanto,

o aumento da prevalência de resistência à vancomicina (cerca de 80% de isolados de E.

faecium nos EUA é resistente à vancomicina) reduziu o uso clínico desses compostos

contra os enterococos (NETO 2017).

Os enterococos bloqueiam a ação da droga no estagio final da ligação com a bactéria

(TRABULSI 2008).

https://www.infoescola.com/bioquimica/enzimas/
https://www.infoescola.com/farmacologia/tetraciclinas/
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Mecanismo de Ação desses Antimicrobianos

1. Inibição da síntese da parede celular

2. Inibição da síntese proteica

3. Inibição da síntese de ácidos nucleicos

4. Destruição da membrana plasmática

5. Inibição da síntese de metabólitos essenciais

Fonte: Boletim Em dia com as Ciências Naturais. Ed. Moderna. N. 9

Inibidores da Síntese de Parede Celular
Uma etapa importante dos antibióticos é inibir a síntese do peptidoglicano. Uma vez

inibida a síntese de parede celular (envolvendo proteínas ligadoras de penicilina),

autólise enzimática da parede celular pode ocorrer. Na ausência da influência retentora

da parede celular, a elevada pressão osmótica dentro da célula rompe a membrana

interna/ou externa da bactéria. Portanto esses antibióticos são geralmente bactericidas.

Alguns mecanismos estão envolvidos na inibição da síntese do peptidoglicano

(TAVARES 2000):

(1) Os dois aminoácidos terminais de uma cadeia lateral do peptidoglicano são

aminoácidos não usuais (D-alanina ao contrário do seu isômero L-alanina). O

antibiótico cicloserina é um análogo da D-alanina e interfere na conversão enzimática
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da L-alanina em D-alanina no citoplasma. Portanto a síntese subsequente do

peptidoglicano não pode ocorrer.

(2) A subunidade do peptidoglicano (que contém uma cadeia lateral e um peptídeo

ligado e que é usado na formação da ponte cruzada) ultrapassa a membrana

citoplasmática ligada ao undecaprenol-difosfato. Depois que o monômero de

peptidoglicano nascente deixa o carreador e chega à parede celular, o undecaprenol-

difosfato é desfosforilado a sua forma monofosfato. Bacitracina inibe a reação de

desfosforilação e na ausência do carreador monofosforilado a síntese da subunidade do

peptidoglicano para. DR FOX - University of South Carolina School of Medicine.

(3) A etapa final na síntese do peptidoglicano envolve a ligação da porção açúcar da

subunidade do peptidoglicano ao esqueleto de glicano no polímero de parede celular

existente. A ligação-cruzada da porção peptídeo da subunidade ao peptídeo na parede

celular então ocorre. Durante esse processo D-alanina é enzimaticamente excisada do

terminal de uma cadeia lateral peptídica preexistente permitindo que a mesma realize

ligação-cruzada (através de nova ponte peptídica) à subunidade de peptidoglicano

recentemente sintetizada. Vancomicina liga-se à D-alanina-D-alanina inibindo, portanto

a transpeptidação (ligação-cruzada) (RODRIGUES 2014).

(4) Os antibióticos beta-lactâmicos incluem penicilinas (ex. ampicilina),

cefalosporinas e monobactamas. Eles se ligam e inibem enzimas (proteínas ligadoras de

penicilina) envolvidas na transpeptidação (ligação-cruzada) do peptidoglicano. Esses

antibióticos têm em comum o anel lactâmico de quatro membros. Ligados ao anel

lactâmico, as penicilinas têm um anel adicional de cinco membros e cefalosporinas um

anel de seis membros. Monobactamas consistem em um anel lactâmico sozinho e exibe

atividade antibiótica DR FOX - University of South Carolina School of Medicine.

Mecanismo de ação dos ß-lactâmicos

Fonte: ANVISA - O mecanismo de ação dos antimicrobianos ß-lactâmicos (disponível

em:http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/lact

amicos2.htm).

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/lactamicos2.htm
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/lactamicos2.htm
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O mecanismo de ação dos antimicrobianos ß-lactâmicos resulta em parte da sua

habilidade de interferir com a síntese do peptideoglicano (responsável pela integridade

da parede bacteriana).

Para que isto ocorra:

1. devem penetrar na bactéria através das porinas presentes na membrana externa da

parede celular bacteriana; 2. não devem ser destruídos pelas ß-lactamases produzidas

pelas bactérias; 3. devem ligar-se e inibir as proteínas ligadoras de penicilina (PLP)

responsáveis pelo passo final da síntese da parede bacteriana.

Mecanismo de resistência aos ß-lactâmicos

Fonte: ANVISA - Ilustração do comportamento do beta-lactâmico em contacto com uma membrana

externa impermeável. (Disponível em

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo3/image/a

lteracao_permeabilidade.jpg)

São descritas três formas principas pelas quais as bactérias apresentam resistência

aos antimicrobianos ß–lactâmicos:

A. Produção de ß–lactamases: é o meio mais eficiente e comum das bactérias se

tornarem resistentes aos antimicrobianos ß–lactâmicos;

B. Modificações estruturais das proteínas ligadoras de penicilina (PLP) codificadas

pelo gene mecA;

C. Diminuição da permeabilidade bacteriana ao antimicrobiano através de mutações

e modificações nas porinas, proteínas que permitem a entrada de nutrientes e outros

elementos para o interior da célula (ANVISA 2007).

Bactéria Resistente: É aquela capaz de crescer “in vitro” em presença da

concentração média que a droga atinge no sangue do hospedeiro durante o tratamento,

quando administrada por via oral

Bactéria Sensível: Quando não cresce nestas condições (UNESP 2017).
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Ação Antimicrobiana com Ozônio
Na prática fisioterapêutica, utilizam-se diversas técnicas de eletroterapia com

finalidades antissépticas e bactericidas. Porém, poucos estudos são encontrados sobre a

ação de geradores de alta frequência no tratamento de enfermidades causadoras de

contaminação/infecção, como feridas crônicas (BAMBI 2014).

Gerador de alta frequência é o nome comercial atribuído a dispositivos eletrônicos

que produzem correntes de alta frequência a partir da corrente elétrica de uso doméstico.

Um gerador de alta frequência apresenta normalmente um porta-eletrodo e diversos

eletrodos de vidro - que podem conter em seu interior um vácuo parcial ou um gás. A

passagem da corrente provoca uma ionização das moléculas de gás, as quais, sobre o

forte impacto energético, tornam-se fluorescentes. Uma de suas principais ações é a

formação do agente bactericida ozônio sobre a superfície em que é aplicado (JUNIOR

2015).

Na literatura, é muito bem descrita a utilização de geradores de ozônio, que possuem

a capacidade de transformar o gás oxigênio (O2) em gás ozônio (O3). Dessa forma, um

cilindro de O2 fornece o gás para o interior do gerador que, através do uso de

eletricidade, converte-o para a forma de ozônio. Já o gerador de alta frequência refere-se

a um tubo de vidro selado com uma substância gasosa. Quando uma corrente elétrica de

alta frequência passa através do tubo de vidro, ocorre o efeito corona; não existe assim

uma fonte de oxigênio puro. O método de produção de ozônio mais comumente usado

em equipamentos comerciais é de descarga corona. Este método pode empregar o ar

seco, o oxigênio, ou uma combinação dos dois. A descarga ocorre quando o gás se torna

parcialmente ionizado, o que resulta em um brilho violeta característico, quando o ar é

utilizado (JUNIOR 2015).

O efeito corona trata-se de um fenômeno decorrente da dispersão da corrente elétrica

para o ar. Quando este efeito ocorre sobre o isolante de máquinas pode levar a uma

falha prematura em decorrência da produção de ozônio sobre ele; mas, quando o efeito

ocorre sobre o tubo de vidro que está sendo aplicado sobre um tecido biologicamente

ativo, o oxigênio que permeia o tubo é transformado em ozônio, gerando imediatamente

alterações em numerosas biomoléculas. Do ponto de vista microbiológico, a função

principal da pele normal intacta, que é um tecido biologicamente ativo, é controlar as

populações microbianas que habitam a superfície e impedir que o tecido subjacente se
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torne colonizado e invadido por agentes patogênicos. Dessa forma, lesões de pele

interrompem sua função protetora, existindo assim uma porta de entrada para

microrganismos. Feridas crônicas são comumente contaminadas por bactérias de origem

da própria pele, da matéria fecal ou da região oral (BAMBI 2014).

O ozônio (O3) é eficaz no controle de bactérias, fungos, protozoários e vírus(Kim et

al., 2003). Em 1997, os US-FDA (United States Food and Drug Administration)

concedeu o estatus do ozônio como seguro (GRAS- Generally Recognized As Safe) e,

em 2001, recebeu total aprovação US-FDA como um agente de higienização para

alimentos. Desde então, o número de estudos que avaliaram a sua aplicação na indústria

de alimentos tem aumentado rapidamente (Ong & Ali, 2015).O ozônio demonstra ser

eficaz contra as bactérias Gram-positivas e Gram- negativas, contra fungos e contra

agentes virais; sendo que o nível de inativação microbiana por ozônio altera-se de

acordo com a quantidade de matéria orgânica que rodeia as células (Restaino et al.,

1995). Para Russell (2003), a ação bactericida do ozônio se baseia principalmente na

oxidação das ligações bissulfeto que mantêm o dobramento das proteínas. Essa

oxidação leva à destruição das proteínas estruturais dos microrganismos e à inativação

das enzimas necessárias para sua sobrevivência. O ozônio é uma variedade alotrópica

do oxigênio e por isso possui alta instabilidade, voltando a se dissociar em curto espaço

de tempo (Stübinger et al., 2006). Para Bocci (2007), em ordem de preferência, o ozônio

reage com ácidos gordurosos poliinsaturados, antioxidantes (como acido ascórbico e

úrico) e compostos tiol com grupo –SH (como cisteína, glutadiona e albumina). Todos

esses reagentes funcionam como elétrons doadores e sofrem oxidação, e as reações que

ocorrem formam simultaneamente moléculas de espécies reativas de oxigênio (EROs) e

produtos da oxidação lipídica. Essas moléculas são responsáveis pelas reações

bioquímicas induzidas pelo ozônio (BOCCI 2007).

As paredes celulares de bactérias Gram-positivas são constituídas por muitas

camadas de peptidoglicanos formando uma estrutura rígida enquanto que as paredes

celulares de bactérias Gram-negativas consistem de uma membrana externa, que contém

lipoproteína, lipopolissacarídeos e algumas camadas de peptidoglicanos abaixo. Estudo

realizado por Komanapalli e Lau (1998) sugere que o ozônio reage mais imediatamente

com proteínas do que com lipídios.

Recomenda-se a utilização de gerador de alta frequência como uma possível

alternativa para o tratamento de feridas crônicas, devido à sua ação bactericida. No

entanto, torna-se necessária a realização de um trabalho in vivo para verificar a resposta
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em um tecido biologicamente ativo, verificando a possibilidade de tratamento com o

gerador de alta frequência (BAMBI 2014).

JUSTIFICATIVA
Os antimicrobianos usados hoje na cura de doenças causadas por microrganismo

possuem mecanismos de ação diversos. Entre eles destacam-se os antimicrobianos que

agem na parede celular de bactérias Gram-positivas, além dos que agem efetivamente

como inibidores enzimáticos, impedindo a síntese proteica, ou a sintese da membrana

celular, ou a sintese de ácidos nucleicos. Porém, seus mecanismos podem ir além dos

mecanismos clássicos descritos.

Dessa forma, o presente projeto justifica-se pois pretendemos estudar como

antimicrobianos classicamente descritos como não inibitórios de diversas classes

enzimáticas podem também ter ação em enzimas exógenas desses microrganismos,

abrindo a possibilidades de usos em terapias antibióticas. Novos mecanismos de ação

podem ser testados nesses antimicrobianos e, futuramente, suas moléculas modificadas

para aumentar suas potências. Tais antimicrobianos estão tendo resistencia em alguns

microrganismos, e novas terapias precisam ser desenvolvidas.

Além disso, um promissor antisséptico vem despontando empesquisas científicas.

Trata-se do ozônio que já foi testado na morte desses microrganismos. Dessa forma,

testaremos também se o mecanismo de ação do ozônio passa pela inibição das enzimas

exógenas desses organismos.

OBJETIVO GERAL
Avaliar novos mecanismos de ação de ozônio e de antimicrobianos na inibição de

enzimas exógenas de microrganismo Gran-positivos usando antimicrobianos que não

sejam classificados classicamente como inibidores enzimáticos.

Objetivos específicos

Avaliar a ação enzimática de amilases, lipases e proteases totais de bactérias

Gran-positivas cultivadas “in vitro”;

Avaliar a ação de antimicrobianos na inibição dessas enzimas;

Avaliar a ação de ozônio sobre a ação enzimática;
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Avaliar a ação do ozônio na assepsia.

MATERIAL E MÉTODOS
Cultivo de Bactérias

O isolamento consiste na obtenção de uma cultura pura (colônias isoladas de um único

microrganismo, separando-o de outros que se encontram no mesmo material).

Finalidades do isolamento: Identificação de um microrganismo. A simples observação

de caracteres morfológicos não é suficiente para a identificação e classificação dos

microrganismos. Para isto, são avaliadas várias características como: características bioquímicas,

sorológicas, de patogenicidade, etc. O estudo destas características está na dependência do

microrganismo que se pretende identificar. Semeadura: Consiste na inoculação ou plantio de

um microrganismo em um meio de cultura, a partir de um material contaminado qualquer.

Repique: Consiste na transferência de um microrganismo de um meio de cultura para

outro, considerando-se o esgotamento nutricional e acúmulo de metabólitos tóxicos no meio,

considerando-se a dinâmica de crescimento bacteriano em sistema fechado (DINIZ 2018).

Semeadura em Placas de Petri: O material a ser semeado deverá conter poucos

microrganismos porque o inóculo para o isolamento deve ser leve. Lembrar que cada colônia

formada na superfície de um meio sólido é originada de um ou alguns microrganismos. Quanto

maior o número, menor possibilidade de isolamento e maior probabilidade de crescimento

confluente. Quando o inóculo for obtido a partir de meio sólido (inóculo pesado), este poderá

ser diluído em salina estéril ou ser utilizada a técnica de esgotamento adequada.

Estrias Múltiplas para Isolamento: Consiste em espalhar o material com o auxílio de

uma alça bacteriológica, fazendo estrias sucessivas até o esgotamento do material, de modo a

obter-se um perfeito isolamento das bactérias existentes na amostra. Quando o material é muito

denso, a alça deverá ser flambada. A semeadura poderá ser realizada em um sentido ou em

vários, de acordo com a pessoa que realizará a técnica, lembrando-se sempre que o objetivo

principal desta técnica de semeadura é a obtenção do isolamento bacteriano (CARVALHO 2016)

Para o isolamento de Staphylococcus aureus utilizamos o meio ágar sangue e

incubamos por 24 horas por 37º C.

Decorrido o tempo, selecionamos a colônias beta hemolíticas

PREPARO DO ESFREGAÇO
a- Pegar uma lâmina limpa no recipiente, secar e flambar rapidamente na chama do bico de

Bunsen;

b- Identificar o lado da lâmina onde será feito o esfregaço;
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c- Flambar a alça bacteriológica deixá-la esfriar e colocar na lâmina uma gota de solução

salina fisiológica;

d- Flambar a agulha bacteriológica, deixar esfriar próximo a chama, abrir a placa com a

cultura teste e tocar a colônia escolhida para retirada da amostra,

e- Esfregar o material com movimentos de rotação da alça bacteriológica, para se obter um

esfregaço de forma oval, bem fino e uniforme;

f- Deixar secar nas proximidades da chama;

g- Fixar o esfregaço passando a lâmina (lado oposto ao esfregaço) 5 vezes na chama do

bico de Bunsen (rapidamente) (KASVI 2019).

MÉTODO DE COLORAÇÃO DE GRAM
1) Cobrir toda a lâmina com solução cristal violeta (corante roxo), aguardar um minuto;

2) Lavar rapidamente em água destilada;

3) Cobrir a lâmina com solução de Iugol (mordente) por um minuto;

4) Lavar em água destilada;

5), Inclinar a lâmina e gotejar álcool-acetona ou álcool absoluto (cerca de 15 segundos).

Lavar a lâmina rapidamente em água corrente;

6) Cobrir com fucsina de gram e aguardar 30 segundos;

7) Lavar a lâmina em água destilada e secar (sem esfregar);

8) Colocar uma gota de óleo de cedro sobre a lâmina e observar em objetiva de imersão

(100 X).

9) – Resultado: cocos Gram positivos agrupados (SOLTO 2017).

Atividade de amilase
Nas análises, serão utilizados 0,5 mL de cada amostra e 1,5 mL de tampão (Tris-HCl

0,1 M), para maceração. Em seguida, esse material será centrifugado a 15.000 rpm por

15 min a 4°C, e o sobrenadante, utilizado nas determinações da atividade de amilase em

duplicata. A determinação da atividade de amilase baseia-se na hidrólise do amido pela

amilase, com liberação de moléculas de glicose e dextrina. Pela adição de iodo, o amido

não hidrolisado adquire coloração azul. A atividade da amilase é inversamente

proporcional à intensidade de cor azul e calculada pela comparação com um controle de

substrato. A atividade será determinada em espectrofotômetro óptico, em comprimento

de onda de 660 nm, utilizando-se o kit de amilase colorimétrica da Bioclin, segundo

Caraway (1959). A atividade específica de amilase será obtida pela divisão do valor da
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atividade de amilase pelo valor da concentração de proteína da respectiva amostra

(WEISING et al. 2005).

Atividade da lipase
As atividades serão determinadas por intermédio de um kit BIOCLIN, com

metodologia modificada de CHERRY (1932), que consiste na verificação da atuação da

lipase das bactérias sobre um éster de glicerol, liberando um cromogênio, que é

quantitativamente determinado em 410 nm. A intensidade de cor formada é

proporcional à atividade de lipase e os valores são expressos em Unidades

Internacionais (UI).

Atividade proteolítica sobre azocaseína
Dez microlitros das amostras serão misturadas a 500 μL de uma solução de

azocaseína (1 mg/mL) em tampão PBS. A reação será incubada durante 150 minutos a

37ºC e, logo depois, interrompida com a adição de 50μL de ácido tricloroacético 0,5 M

gelado. Após centrifugação a 10.000 rpm durante 10 minutos, a absorbância será

medida a 342 nm. A atividade específica será definida como a quantidade de enzima

que produz um aumento de 0,001 unidade de absorbância por mg de proteína (Silva Jr e

Aird, 2001).

Atividade Inibitória de Antimicrobianos sobre Lipase, Amilase e

Proteases
Serão selecionados antimicrobianos que interagem com a parede celular de bactérias

Gram-Positivas que não possuam atividade classicamente inibitória. Serão feitos testes

com diferentes concentrações dos antimicrobianos testando cada enzima acima descrita.

Atividade inibitória de Ozônio sobre as Enzimas Exógenas
O ozônio será borbolhado no meio enzimático durante as atividades enzimáticas e se

procederá normalmente de acordo com os protocolos acima.



25

CRONOGRAMA

Atividades

A
go
st
o

Se
te
m
br
o

O
ut
ub
ro

N
ov
em

br
o

D
ez
em

br
o

Ja
ne
ir
o

Fe
ve
re
ir
o

M
ar
ço

A
br
il

M
ai
o

Ju
nh
o

Ju
lh
o

Coleta

bibliográfica
X X X

X
X X X

Coleta de dados

laboratoriais
X X X X X X X X

Análise de

dados
X X X X X X X

Confecção do

relatório semestral
X X

Confecção do

relatório final
X X



26

ORÇAMENTO
Os reagentes químicos serão adquiridos pelo orientador e pela estudante usando as

referidas bolsas.

Será sugerido a Faculdade Icesp adquirir o Espectrofotômetro Digital UV/Visível

pela importância e facilidade de obter resultados precisos com o equipamento.

Caso seja necessário utilizar mais recursos, será acionado a coordenação do NIP ou

setor responsável pela demanda.

PRODUTOS QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
TOTAL

Amido 1 x kl R$3,99 R$3,99

Tris-HCl 1 x 500mg R$462,30 R$462,30

Iodeto de potássio 1 x 100g R$82,80 R$82,80

Glicerina bidestilada 1 x 500 ml R$19,58 R$19,58

Acido Tricloroacético 1 x 100g R$69,99 R$69,99

Gerador De Ozônio 2000

mg/h
1 R$147,72 R$147,72

Kit Lipase 2 R$200,00 R$400,00

Kit Amilase 2 R$200,00 R$400,00

Azocaseína 1 x 10g R$921,00 R$921,00

TOTAL R$2.507,38
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