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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS UTILIZADAS 

dose necessária para reduzir a 0,01% a so

brevivência de uma preparação de microorga

nismos. 

DNA - ácido desoxirribonucleico. 

E.coll - Escherichia coli. 

In x - logarítmo natural (ou neperiano) de x. 

N. - número da células viáveis no tempo t. 

N. - número de células viáveis no tempo zero. 
c0 

p(x;y) - probabilidade de se obter x eventos caracte

rizados como sucessos, em uma distribuição 

de Poisson de média u. 

p(0;y) - probabilidade de Poisson para eventos nulos. 

RDTD - restauração dependente da taxa de dose. 

RT - restauração em tampão ("liquid holding 

recovery"). 

DL 0,01 



UV - ultravioleta germicida (comprimento de onda 

no vácuo: 254 nm). 

Observações: 1 - as cepas bacterlanas foram designadas con 

forme indicado nos artigos nos quais fo

ram descritas, como relacionado no quadro 

I (página 17); 

2 - a nomenclatura dos genes foi adotada se

gundo convenções internacionais; a descri^ 

çlo dos marcadores genéticos e suas refe

rências são os indicados por Bachmann, 

Low e Taylor (1976); 

3 - as unidades utilizadas obedecem ao dispos_ 

to no Decreto n9 63.233, de 12 de setem

bro de 1968; 

4 - a composição dos meios de cultura consta 

do quadro II (páginas 18 e 19). 
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1 - DEFINIÇÃO 

A incubaçao» de células irradiadas, ea meio liquido nlo 

nutriente, antes da semeadura em meio nutritivo, acarreta 

um aumento de viabilidade celular, nlo observável quando o 

plaqueamento é realizado logo apôs â irradiaçlo. 

As primeiras evidências desse fenômeno datam dos traba-

hos de Hollaender e Curtis (1935) com células de 

Escherichia coli (E.coli)B irradiadas com ultravioleta (UV) 

quando verificaram um aumento de viabilidade pela incuba

çao em solução de NaCl 0,15M antes da semeadura. 

2 - CARACTERÍSTICAS 

Roberts e Aldous (1949) descreveram algumas caracterís

ticas da restauração em meio nlo nutritivo para a cepa 

E.coli B, irradiada com UV, quais sejam: 

- a amplitude do fenômeno independe da composição do 

meio de incubaçao utilizado, sendo igualmente observado em 

solução de NaCl 0,15M, água destilada ou tampão fosfato e 

não sendo influenciado pelo pH, ao menos na faixa compreen

dida entre 5 e 9; 

- o fenômeno não parece depender da concentração de cé-

8 3 
lulas incubadas na faixa entre 10 e 10 células por ml. 
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- a recuperaçio é dependente da temperatura de incuba

ção; diminuindo progressivamente e chegando a ser pratica

mente nula em temperaturas vizinhas de 3 C; 

- a amplitude da recuperação é uma funçio crescente da 

dose de irradiação; 

- o fenômeno não parece ser afetado pelo conteúdo enzi-

mático celular, pois células cultivadas em caldo nutriente, 

caldo nutriente acrescido de glicose, ou em meio M9, apesar 

de possuírem teores enzimáticos diferentes (Gale, 1947) e 

apresentarem diferentes sensibilidades ao UV, exibem os 

mesmos níveis de recuperação em meio não nutritivo; 

- a amplitude da recuperação é maior quando a semeadura 

é feita em meio sintético, o que não parece ser conseqüên

cia do período de tempo que as células levam para formar co 

lônias, pois a semeadura em placas de meio rico seguida de 

incubação por 24 horas a 15 C, antes da incubação a 37 C, 

origina o mesmo número de colônias daquela realizada direta 

mente a 37°C. 

Em virtude destas características, o fenômeno foi cha 

mado de "liquid holding recovery" (Alper e Gillies, 1958; 

Alper e Gillies, 1960 ; Jagger, Wise e Stafford, 1964), sen 

do freqüentemente utilizada em língua portuguesa a denomina 

ção de restauração em tampão (RT), adotada neste trabalho. 

Este tipo de restauração jã foi evidenciada tanto em 
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procariotos como em eucariotos (para revisio e referências, 

ver, por exemplo: Harm, 1966; Ganesan e Smith, 1968a; 

Ganesan e Smith, 1968b; Harm, 1968a; Ganesan e Smith, 1969; 

Ganesan e Smith, 1970; Swenson, 1976; Sitnons, 1979). 

Os tempos de incubação necessários para a evidenciação 

do fenômeno variam com o microorganismo em estudo, assim co 

mo com seus diferentes grupos. Desta forma, em bactérias, 

como por exemplo na cepa E.coll K12 AB2463 (recA13),a recu

peração máxima ocorre após 8 horas (Ganesan e Smith,1968a); 

em E.coll B (tipo selvagem),dependendo da dose de irradia

ção, esse tempo pode chegar a 60 horas (Harm, 1968b),enquan 

to para fungos, períodos superiores a 8 dias são necessá

rios (Parry e Cox, 1968). Em células de mamíferos como, por 

exemplo, flbroblastos de pele humana, a recuperação máxima 

ocorre após 7 dias ou mais de incubação (Simons, 1979). 

O fenômeno já foi descrito em cepas bactertanas porta

doras de características genéticas diferentes. Em E.coll B, 

foi detectado na cepa selvagem (ver, por exemplo: Roberts e 

Aldous, 1949; Jagger, Wise e Stafford, 1964; Ganesan e 

Smith, 1968a) enquanto que na cepa B ,, deficiente em ex-

cisão, foram detectados níveis muito baixos de RT 

(Castellani, Jagger e Setlow, 1964; Harm, 1968b). A cepa 

B/r não apresentou RT nas condições experimentais de 

Roberts e Aldous (1949), mas outros autores evidenciaram 

significativos efeitos de recuperação para esta cepa (ver, 
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por exemplo: Harm, 1968b; Tang e Patrick, 1977a; Tang Wang 

e Patrick, 1979). Em E.coli K12, o fenômeno foi evidenciado 

apenas em cepas Uvr que possuíssem certas mutações rec 

(Ganesan e Smith, 1968a;Ganesan e Smith, 1968b; Ganesan e 

Smith, 1969; Ganesan e Smith, 1970). 

Harm (1966) estudou o efeito da cafeína, droga conheci

da como inibidora da reparação por excisão(Harm, 1966; 

Shimida e Takagi, 1967;, Setlow e Carrier, 1968; Aragão, 

1972; Alcantara Gomes, Leitão, Aragão e Caldas, 1973), du

rante a incubação em tampão. Seus resultados mostraram que^ 

era células de E.coli B, irradiadas com UV, incubadas em tam 

pão e plaqueadas em meio com ou sem cafeína,a sobrevivência 

era 10 vezes maior em ausência de cafeína, quando semeadas 

imediatamente apôs â Irradiação. A incubação em tampão du

rante 4 horas tornava o número de colônias aproximadamente 

igual nos dois tipos de meio. 0 autor concluiu que todo o 

fenômeno da RT ocorria durante o período de incubação no 

meio líquido. Estes resultados discordam daqueles de Alper 

e Gillies (1958, 1960) e Jagger, Wise e Stafford (1964) se

gundo os quais a incubação em tampão acarreta um retardo de 

crescimento no meio sólido, permitindo, assim, um tempo ex

tra para o reparo do DNA. Entretanto, aquele mesmo autor 

(Harm, 1966) apresentou resultados em que células irradia

das, incubadas em tampão contendo cafeína e semeadas em 

meios com e sem esta droga, exibiam maior sobrevivência nos 

meios sem cafeína, o que indicaria que alguma restauração 
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Foi demonstrado que durante a incubação em tampão ocor

re excisão de dlmeros de pirimidina (Castellani, Jagger e 

Setlow, 1964; Jagger, Wise e Stafford, 1964). Este resulta

do assim como os de Harm (1966), citados acima, constituí

ram evidências que contribuíram para a hipótese de que os 

produtos dos genes uvr (uvr A, uvr B e uvr C) estariam de 

algum modo relacionados com a restauração em tampão (Harm, 

1966; Rupert e Harm, 1966). 

Ganesan e Smith(1968a,1969,1970)mostraram que, para aex 

pressão da restauração em t-rnpão em E.coli Kl2,são necessá

rias certas mutações no gene rec,incluindo rec Al, rec 12, 

rec A13 e rec 56, não se encontrando níveis significativos 

de recuperação nos mutantes rec B, rec C, uvr A, uvr B, uvr 

C, assim como nos duplo mutantes. Com base nesses resulta

dos, os autores sugeriram que os genes uvr devem exercer um 

controle direto sobre os mecanismos envolvidos na RT e que 

as mutações rec atuam indiretamente, permitindo a sua detec 

ção. Os genes rec determinariam um sistema de reparo dife

rente daquele verificado pela incubação em tampão e a ele 

suplementar. Quando este sistema não estivesse funcionante, 

em virtude de certas mutações rec, o reparo por excisão, 

controlado pelos produtos dos genes uvr, seria responsável 

pela expressão da RT. 

A RT apresenta superposição de efeitos com outros tipos 
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de tratamentos que protegem as células das lesões promovi

das pela idiação UV. Assim, por exemplo, em relação â fo-

torreatlvação, ob têm-se em E.coli B e E.coli B/r o mesmo 

aumento de viabilidade, seja pela aplicação deste tratamen

to isoladamente ou pela sua aplicação em conjunto com a RT 

(Castellani, Jagger e Setlow, 1964); em relação a fotoprote 

ção, também se verificou, para E.coli B, uma grande super

posição de efeitos (Jagger, Wise e Stafford, 1964). 

3 - CONCEITOS ATUAIS SOBRE RT EM PROCARIOTOS 

Das enzimas que tem sido associadas ao reparo por exci-

são, a DNA polimerase I é uma das mais importantes (ver,por 

exemplo: Grossman,Braun, Feldberg e Mahler, 1975), podendo 

realizar tanto a etapa de excisão (através de atividade exo 

nucleolítica no sentido 5* •*• 3') como a repolimerização 

(Kelly, Atkinson, Huberman e Romberg, 1969). Os mutantes 

que não a possuam,ou aqueles onde ela esteja presente em 

uma forma defectiva, apresentam sensibilidade aumentada ao 

UV (DeLucia e Cairns, 1969). 

Tang e Patrick (1977b) utilizaram cepas de E.coli K12, 

portadoras de diferentes capacidades funcionais da DNA po

limerase I, para verificar a relação entre esta enzima e a 

RT. Das 3 cepas utilizadas, uma era do tipo selvagem, outra 
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era defectiva na capacidade polimerizante e possuía ativi

dade exonucleolltica normal (sentido 5* -»• 3*) e a terceira 

havia perdido 80% desta atividade exonucleolltica- sem que 

fosse afetada sua capacidade polimerizadora. 

Os autores observaram que, quanto mais sensível a cepa, 

maior amplitude de RT era obtida. Assim, a cepa selvagem 

não apresentou RT,enquanto que na cepa mais sensível ao ÜV 

(a defectiva na capacidade polimerizante) foi observada a 

maior amplitude de RT. A cepa de sensibilidade intermediá

ria ao UV (aquela que havia perdido 80% da atividade exonu-

cleolítica) também apresentou níveis intermediários de RT. 

fi sabido que outras enzimas podem substituir a DNA poli 

merase I nas etapas de excisão e ressíntese durante o repa

ro por excisão, em células mantidas em meios que permitam 

o crescimento (ver, por exemplo: Grossman, Braun, Feldberg 

e Mahler, 1975). Tang e Patrick (1977b) verificaram que, du 

rante a incubação em tampão, o comportamento do reparo por 

excisão é bem diferente do observado em meios de crescimen

to, e, nestas condições, a polimerase I é,provavelmente, a 

única enzima responsável pelas etapas de excisão e ressín

tese. Os autores concluíram que a restauração em tampão o-

correria como uma expressão dos produtos dos genes uvr, me

diada pela atividade exonucleolítica (5' -»• 3') da DNA poli

merase I e que não era detectável na cepa selvagem, em vir

tude da maior eficiência dos mecanismos de reparo por exci-
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são e recombinação, que atuam simultaneamente nesta cepa. 

A RT apresenta algumas semelhanças com outro fenômeno, 

envolvendo o aumento de viabilidade de células irradiadas 

com baixas taxas de dose, e conhecido como restauração de

pendente da taxa de dose (RDTD). Harm (1968b) mostrou que, 

para uma certa dose de ÜV, a sobrevivência de E.coll B/r, 

irradiada com baixas taxas de dose (por exemplo: 

-2 
0,0022 W.m ), em tampão fosfato, era muito maior que com 

-2 
altas taxas de dose (por exemplo: 0,8 W.m ), mesmo se as 

células, apôs a irradiação com altas taxas de dose, fossem 

incubadas em tampão, ou seja, se o tempo total de incubação 

em tampão fosse o mesmo para as duas condições. 

Tang e Patrick (1977a) verificaram que a RT e a RDTD só 

ocorrem em células que possuam o mecanismo de reparo por ex 

cisão funcionante, e que durante ambos os processos se de

tecta acúmulo de roturas e excisão de dimeros das moléculas 

de DNA. Neste trabalho, os autores mostraram que a recupe

ração máxima obtida em tampão, para uma cultura de E.coll 

B/r irradiada com UV, ocorre entre 4 e 8 horas de incuba

ção, o que está em desacordo com os resultados obtidos por 

Harm (1968b) para a mesma cepa (nível máximo obtido após 

96 horas de incubação em tampão). 

Tang e Patrick (1977a) também mostraram que a incubação 

em tampão, por períodos superiores a 8 horas, não promovia 

qualquer acréscimo de sobrevivência; ao contrário, para 
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E.coli B/r, foi observado um decréscimo significativo na ca 

pacidade de formar colônias de células irradiadas e incuba

das em tampão, por períodos de 20 horas ou mais. Este de

créscimo, entretanto, nío se verificava com culturas não ir 

radiadas da mesma cepa. Os autores não observaram variação 

significativa na turbidância (medida pela absorvância em 

460 nm) e no número de células (contado em uma câmara de 

Petroff-Hauser) de culturas de E.coll B/r irradiadas ou não 

irradiadas durante o período de incubação em tampão. Estes 

autores observaram que a adição de glicose (0,4%) ao tampão 

não promove modificação na cinética de RT. Estes resultados 

diferem dos encontrados por Lakchaura e Jagger(1972) para 

E.coll B, que verificaram ser a cinética da RT estimulada 

pela adição de glicose (0,4%) ao tampão de incubação. 

As roturas na molécula do DNA, observadas durante a RT 

e a RDTD em E.coll B/r,não são duplas, como verificado pe

la invariabilidade dos perfis de sedimentação, em gradien

tes neutros de sacarose, do DNA de células irradiadas com 

UV, com altas ou baixas taxas de dose. Por outro lado, fo

ram observadas,em ambos os fenômenos,variações dos perfis 

de sedimentação, em gradientes alçalinos de sacarose, do 

DNA da mesma cepa, sugerindo que as roturas fossem do tipo 

simples. 

Havia evidências de que a probabilidade de ocorrerem dj[ 
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meros em posições opostas das duas cadeias do DNA, condu

zindo assim a lesões letais, era maior durante a condição 

de irradiação com altas taxas de dose (Harm, 1968b; Moss e 

Davis, 1974; Bonura e Smith, 1975). Estes resultados não 

explicavam os diferentes níveis de recuperação de viabilida 

de obtidos durante a RT e a RDTD, uma vez que não haviam s_i 

do detectadas roturas duplas em nenhum dos processos (Tang 

e Patrick, 1977a). 

Em um trabalho recente (Tang, Wang e Patrick, 19 79) 

foi evidenciado que o DNA das células de E.coli B/r, irra

diadas ou não com UV, é submetido a uma degradação e ressín 

tese constantes durante a incubação em tampão. De acordo 

com este modelo, existem sítios de "turnover"* distribuídos 

aleatoriamente ao longo da molécula de DNA. Deste modo, pa

ra as células irradiadas, existe a possibilidade de ocorrer 

a excisão de dímeros em regiões opostas àquelas onde esti

ver ocorrendo o "turnover" normal da molécula de DNA, con

duzindo assim a roturas duplas na molécula, e, consequente

mente, â inviabilidade celular, 

A probabilidade de ocorrência de lesões letais depende 

de um delicado balanço entre as ações do mecanismo de repa

ro e dos sítios de "turnover", sendo uma função crescente 

* - Sempre que possível,evitou-se o uso de vocábulos estraii 
geiros no texto, exceto nas situações onde não havia,em 
português, termo correspondente que permitisse uma tra
dução adequada. 
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da taxa de dose. 

De trabalhos anteriores(Tang e Patrick, 1977a,b)era sa

bido que o número de dímeros presentes em um certo instante 

durante a RT era sempre maior que aquele observado durante 

a RDIJJ, no mesmo instante, e, consequentemente a probabili

dade de ocorrência de lesões letais durante a RT é maior 

que à{üfela durante a RDTD. Assim, os autores(Tang, Wang e 

Patrick, 1979) explicaram a diferença entre os níveis de re 

cupevjcão de viabilidade, obtidos pelos dois processos. 

Recentemente, Aragão e Alcantara Gomes (1979a)mostraram 

que durante a incubação em tampão de células da cepa E.coli 

K12S (proficiente em reparo), irradiadas com UV, ocorria li

beração para o meio extra-celular de diversas espécies mole 

culares, incluindo material peptldico. Este fenômeno pode

ria estar associado a alterações foto-induzidas na membrana 

plasmática,que conduziriam a modificações de permeabilidade. 

No mesmo trabalho, os autores verificaram que a RT não era 

inibida pela cafeína e era também detectada em culturas tra 

tadas com mostarda nitrogenada (substância que produz alqui-

lação da guanina).Com base nesses resultados sugeriram que 

durante a RT deveriam ocorrer pelo menos três fenômenos: 

(a) reparo de DNA, (b) reversão de lesões de membrana e 

(c) multiplicação celular, sendo esta última realizada gra

ças ao enriquecimento do tampão pelas substâncias liberadas 

pelas células. Concluíram ainda que a mutação rec não pare-
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cia ser uma exigência absoluta para a expressão da RT, uma 

vez que a cepa utilizada no trabalho (E.coli K12S), apre

sentou elevados níveis de RT. 

Em trabalho posterior, Aragão e Alcantara Gomes (1979b) 

observaram a ocorrência de multiplicação celular, durante a 

incubação em tampão, tanto em células irradiadas com UV co

mo em células não irradiadas, para as cepas E.coli K12S e 

K12A16 (uvr Al6). A taxa de multiplicação das culturas nao 

irradiadas foi função da concentração inicial de células in 

cubadas e não era observável quando esta concentração ultra 

passava 10 células/ml. Esta taxa de multiplicação era au

mentada se a cultura não irradiada fosse incubada na presen 

ça de substâncias liberadas por células irradiadas com al

tas doses. 

4 - OBJETIVO 

Pelo que foi apresentado até aqui, podemos observar que 

existem alguns pontos de discordância, entre os autores ci

tados, em relação ao fenômeno da RT. 

Em todos os experimentos onde se mediu a RT, a grande 

maioria da população era constituída por células não viá

veis. Os resultados obtidos por Aragão e Alcantara Gomes 

(1979a,b) mostram que, nestas condições, uma grande parte 
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do aumento de viabilidade observado durante a incubaçlo em 

tampão de células irradiadas com UV é devido â multiplica

ção celular. 

Com o objetivo de distinguir entre multiplicação celu

lar e uma verdadeira RT, desenvolvemos técnicas bacterioló

gicas de imobilização celular em matrizes sólidas e um tes

te de flutuação estatística, baseado na distribuição de 

Poisson, que foram aplicados em cepas de E.coli portadoras 

de características genéticas diferentes. 



C A P I T U L O II 

M A T E R I A L E M É T O D O S 
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1 - CEPAS BACTERIANAS 

As cepas bacterianas utilizadas estão relacionadas no 

quadro I, assim como suas características genéticas de re

levância para o presente trabalho, suas origens e, quando 

possível, as referências bibliográficas concernentes. 

2 - MEIOS DE CULTURA E PLAQUEAMENTO 

A composição dos meios de cultura líquidos empregados 

nos experimentos pode ser vista no quadro II. 

Os meios de plaqueamento gelosados eram obtidos pela 

adição de ágar-ãgar, na concentração final de 1,5% aos 

meios complexos antes da esterilização; no caso dos meios 

de composição definida, a gelose foi esterilizada separada^ 

mente, a fim de evitar a formação de produtos tóxicos, pe

la degradação, a quente, de polissacarídeos em presença de 

fosfatos (Lederberg, 1947; Alcantara Gomes, 1966; Caldas, 

Alcantara Gomes e Elias, 1967). 

Para a determinação do número de unidades formadoras de 

colônias (ufc), alíquotas (0,lml) das culturas bacterianas, 

após conveniente diluição em tampão fosfato 67mM,pH 7 (3,52 

g KH2 PO.; 7,26g lia, HPO*. 211.0; 1000 ml água deionizada 

e bidestilada), foram espalhadas em placas de Petri con 



Q U A D R O I 

CEPAS BACXERIANAS UTIUZACAS 

Designação 

E.coli K12 AB1157 

E.coU K12 AB.1886 

E.coli K12 AB2463 

E.coU K12 AB2480 

E.coli K12A16 

E.coU K12S 

E.coU B/r 

Características de relevância 
para o presente trabalho 

Marcadores 
genéticos de 
reparação 

selvagem 

uvr A6 

rec A13 

uvrA6 recA13 

uvr A16 

selvagem 

selvagem 

Auxotrofias* 

thr leu pro his arg thi 

thr leu pro his arg thi 

thr leu pro his arg thi 

pro thi 

-

-

«• 

Fornecida por: 

Hcward-Flanders 

Howard-Flanders 

Howard-Flanders 

Howard-Flanders 

Institut du Radium 

Institut du Radium 

Institut du Radium 

Referências 
bibliográficas 
pertinentes 

Hcward-Flanders, Simson 
• Theriot 1964 

Boyoe • Howard-Flanders 
1964 

Howard-Flanders a Theriot 
1966 

Howard-Flanders, Thsriot, a 
Stedeford-1969 

-

Appleyard 1954 

-

* Aa abraviaçoas adotadas sao as racoasndadas por Dauarac, Adalbarg, Clark a Hartmann (1966). , 

I 



Q U A D R O II 

MEIOS DE CULTURA UTILIZADOS 

a - Meios de Coaposiçao Definida 

Componentes 

NH4C1 

Na2HP04 12H20 

K H,P04 

NaCl 

Mg S04.7H20 

Glicose 

Tiamina 

L - Treonina 

L - Leucina 

Arginina 

Histidina 

Prolina 

Ãgua deioni2ada 
e bidestilada ate 

Referência 
bibliográfica 

M9 

i g 

15 g 

3 g 

0,5 g 

0,2 g 

4 9 

-

-

-

-

-

-

1000 ml 

Anderson 1946 

M9-Suplementado 

i g 

15 g 

3 g 

0,5 g 

0,2 g 

4 g 

0,001 g 

0,15 g 

0,12 g 

0,06 g 

0,02 g 

0,03 g 

1000 ml 

— 



Q U A D R O I I 

MEIOS DE CULTURA UTILIZADOS 

b - Meios Conplexos 

Componentes 

Bacto Triptona 

"Nutrient Broth" 

Extrato de levedura 

Peptona 

Timina 

NaCl 

KH2P04 

Azul de Mstileno 

Eosina 

Glioose 

Água deionizada e 
bidestilada até 

Referência 
bibliográfica 

BT 

5 g 

3 g 

-

-

-

5 g 

-

-

-

-

1000 ml 

Marcovich 
1956 

5NBS 

-

40 g 

-

0,08g 

0,08 g 

5 g 

-

-

-

-

1000 ml 

Hcward-
Flanders 
(N.publicado) 

EMB-Glicose 

-

-

i g 

10 g 

-

5 g 

2 g 

0,065 g 

0,4 g 

20 g 

1000 ml 

Lederberg 
1947 
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tendo meio gelosado, por meio de hastes de vidro, esté

reis, dobradas em ângulo reto. 

As placas assim preparadas eram, em seguida, incubadas 

a 37 C, ao abrigo da luz, por um período de 18 horas, após 

o que se procedia ã contagem do número de colônias visí

veis. 

Os resultados a serem apresentados são, em regra, os 

valores médios entre três ou mais experimentos. Em cada um 

deles, o número médio de ufc foi obtido pela média aritmé

tica de, no mínimo, duas placas. 

Os ingredientes dos meios de cultura foram obtidos 

dos laboratórios: "Difco Laboratories", Michigan, EUA; "E. 

Merck, Darmstadt", Alemanha Ocidental (ou pelas sucursais 

brasileiras destas duas firmas); "BBL", Maryland, USA; 

"Reagen Quimibrás Indústrias Químicas S.A." e Cario Erba 

do Brasil S.A." 

3 - CULTURAS BACTERIANAS 

3.a - Conservação de Cepas Bacterianas 

As cepas bacterianas foram conservadas em 2 ml 

de meio 5 NBS, acrescido de gelose (8 g l" ) e timina 

(80 mg ml" ), contido em pequeno tubo de ensaio (60 mm x 

x 9 mm), fechado com rolha de cortiça previamente embeblda 
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em parafina fundida (tubo-coleção), e este conservado a 

temperatura ambiente, ao abrigo da luz; nesta situação, a 

viabilidade celular se mantém por vários anos (Suassuna, 

Suassuna, Ricciardi e Formiga, 1977). 

Amostras de cada cultura, contida nos tubos-coleção,fo 

ram transferidas, com alça de platina, para meio complexo, 

e, apôs 15 horas de crescimento, a 37 C, quando já haviam 

atingido a fase estacionaria, adicionava-se glicerol esté

ril na concentração final de 30%. Assim eram obtidas as 

"culturas glicerinadas", que foram conservadas a -20 C, 

por períodos compreendidos entre 3 a 4 semanas, sempre ao 

abrigo da luz (para informações adicionais, ver: Alcantara 

Gomes, 1979). 

3.b - Pré-culturas 

Alíquc iS das culturas glicerinadas eram diluí

das 100 vezes em meio M9, quando as cepas utilizadas eram 

E.coll K12S, E.coli B/r e E.coll Kl2 A16, ou em meio M9 su 

plementado, no caso das cepas E.coli K12 AB1157,K12 AB1886, 

K12 AB2463 e K12 AB2480. Estas células eram cultivadas por 

15 horas, a 37 C, com agitação, utilizando-se um banho-ma

ria ("Reciprocal water bath shaker", "New Brunswick 

Scientific Co.", modelo R76, USA). Culturas assim obtidas 

são freqüentemente designadas de "pernoites" ou pré-cultu

ras, que será o termo empregado neste trabalho. 

3.c - Culturas para experimentos 

A partir das pré-culturas, alíquotas eram trans-
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ferldas para "Erlenmeyer" de 50 ml, contendo o meio ade

quado na proporção de 1:100 e a cultura era efetuada com a 

gitação, como descrito acima, por um período de, aproxima

damente, 5 horas, tempo necessário para a cultura atingir 

— 8 

uma concentração em torno de 5 x 10 células por ml. 

Esta multiplicação celular foi sempre acompanhada 

por medidas da turbidancia em um espectrofotometro Beckman 

mod. 25 e comparada com curvas de crescimento pré-estabele 

cidas para a cepa em questão e para o respectivo meio. 

Apôs atingir a turbidancia adequada (em 600 nm) 

as culturas eram filtradas em membranas de nitroce-

lulose ("Sartorius membranfilter" - Alemanha Ocidental), 

com diâmetro médio dos poros de 0,45 ym, e as células, 

lavadas com tampão fosfato e ressuspensas no mesmo tam 

pão. 

Sempre que necessário, a turbidancia era corrigJL 

da para o valor anterior ã filtração. Em seguida,as cultu

ras eram submetidas ao tratamento de irradiação com UV 

ou eram submetidas âs seguintes condições pré-irra-

diação: 

I - incubação por 2 horas, a 37°C (Ganesan e Smith, 

1968a); 

II - incubação ã temperatura ambiente (em torno de 

25°C) por 2 a 3 horas e em seguida mantidas a 4 C 

por 18 horas (Tang e Patrick, 1977a). 
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4 - TÉCNICA OB IRRADIAÇÃO 

Como fonte de UV foi utilizada uma lâmpada germicida 

"Antibact", modelo LK 1000/25 com potência de 25 W, apre

sentando mais de 80% da emissão em 254 nm (Jagger, 1977). 

A taxa de dose, ao nível da preparação, foi medida por um 

dos£metro foto-elétrico (Latarjet, Morenne e Berger,1953), 

calibrado primariamente no "Institut du Radium" da Funda

ção Curie e aferido, periodicamente, pela inativação de 

preparações de bacteriõfagos T.. As taxas de dose varia-

ram, conforme a cepa utilizada, de 0,02 a 2,5 W.m , ao n£_ 

vel da preparação. 

Para cada uma das cepas em estudo foi aplicada a dose 

que reduzia a fração de sobrevivência a aproximadamente 

-4 
10 (DL 0,01), pois foi verificada (Aragao e Alcantara 

Gomes, 1979a), para estas doses, uma boa eficiência de RT. 

A irradiação das células suspensas no tampão fosfato 

era feita em placas de Petri (90 mm por 15 mm) abertas, a 

temperatura ambiente (em torno de 25°C), com agitação ma

nual para promover uma distribuição homogênea da dose na 

cultura. 0 volume irradiado era de 7 ml, sendo a espessura 

da preparação igual a 1,1 mm. 

Todas as manipulações, com culturas irradiadas, eram 

feitas em ambiente iluminado com luz amarela para evitar 

eventual fotorreativação. 
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5 - TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

5.a - Suspensão em tampão fosfato líquido 

Após a irradiação da cultura em tampão fosfato, 

com a DL 0,01, um volume de 6 ml era transferido para um 

"erlenmeyer" de 50 ml, envolto em papel laminado, que era 

incubado a 37 C sem agitação. 

De tempos em tempos, alíquotas (0,1 ml) eram re

tiradas e,apõs conveniente diluição, semeadas em placas de 

Petri contendo BT - gelosado ou EMB (glicose) - gelosado e 

o nível de sobrevivência determinado pela contagem das 

ufc. Experimentos semelhantes foram realizados com cultu

ras não irradiadas. 

5.b - Imobilização celular em tampão fosfato gelosado 

Imediatamente após a irradiação da cultura, alí

quotas (0,lml) eram retiradas convenientemente diluídas, 

adicionadas a tubos de ensaio contendo 5ml de tampão fos

fato acrescido de ágar-ágar(0,75%) ou agarose(0,6%)homoge

neizadas em um agitador de tubos,vertidas em placas de Pe

tri e incubadas a 37 C, ao abrigo da luz.De tempos em tem

pos estas placas (duas para cada tempo)eram retiradas da 

estufa e adicionava-se 6ml de EMB-glicose, contendo ágar-

-ãgar na concentração de 0,75%*. As placas eram novamente 

* - Este* tubos, contendo tampão fosfato acrescido de 5-
gar-ágar ou agarose, no estado líquido, eram assim con 
servados pele incubação em banho-maria a temperatura" 
de 46°C. 
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incubadas por mais 18 horas a 37 C para a contagem das ufc. 

Para esta técnica e para as técnicas de reespa-

lhamento e plaqueamento por réplica, a serem descritas, 

foi testado o efeito da lavagem exaustiva do ágar-âgar e 

da agarose sobre os resultados. O processo consistia das 

seguintes etapas: 

(i) dissolvia-se uma certa massa da substância 

em um volume de água bidestilada e deionizada igual â meta 

de do volume final desejado; 

(ii) procedia-se ã autoclavagem da mistura a 

120°C, durante 15 minutos; 

(iii) distribuía-se a substância fundida em tabu 

leiro de vidro pirex formando-se um camada com espessura 

em torno de 5 mm; 

(iiii) cortava-se pequenos pedaços, após a soli

dificação, que eram colocados em um "becher" de 3.500 ml 

contendo 1.000 ml de água bidestilada e deionizada, e este 

era mantido a 4 C, com agitação, durante 24 horas, trocan-

do-se a água a intervalos de 8 horas; 

(iiiii) recolhía-se os pedaços, corrigia-se a 

massa ao valor inicial, com água bidestilada e deionizada, 

e autoclavava-se nas mesmas condições do item (ii); 

(iiiiii) misturava-se com um volume igual ã meta 

de do volume final desejado, de uma solução de tampão fos

fato (duas vezes concentrada), previamente esterilizada. 
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5.c - Reespalhamento 

Imediatamente após a irradiação da cultura, alí

quotas (0,1 ml) eram retiradas, convenientemente diluídas 

e semeadas em placas de Petri contendo tampão fosfato gelo 

sado com ágar-ágar na concentração de 1,5% ou agarose na 

concentração de 1,2%.Estas placas eram incubadas a 37 C,na 

ausência de luz e de tempos em tempos eram reespalhadas 

com lml de tampão fosfato. Do conteúdo reespalhado,alíquo

tas (0,1 ml) eram retiradas, convenientemente diluídas, se 

meadas em placas de Petri contendo BT-gelosado e incubadas 

a 37 C durante 18 horas para a contagem das ufc. 

5.d - tmobilização celular em membranas de nitrocelulo 

se 

Imediatamente apôs a irradiação, alíquotas(1 ml) 

da cultura, convenientemente diluídas, eram filtradas em 

membranas Sartorius (diâmetro - 25 mm, poro - 0,45 ym), in 

cubadas a 37 C, na ausência de luz, em atmosfera saturada 

de vapor d'água e banhadas em tampão fosfato por capilari

dade. De tempos em tempos, estas membranas eram transfe

ridas para placas de Petri contendo EMB (glicose) - gelosa 

do ou procedia-se ã ressuspensâo das células em tampão 

fosfato e semeadura no mesmo meio. As placas, assim pre

paradas, eram incubadas por 18 horas, a 37 C, para a con

tagem das ufc. 

Também foram realizados experimentos utilizando-
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-se placas de Petri, de plástico, divididas em três seto

res,nos quais foram colocados diferentes meios nutritivos 

gelosados: M9, BT e EMB (glicose). 

Foram feitas montagens fotográficas destes resul 

tados, tanto com as placas de vidro que só continham o 

meie EMB (glicose), como com as placas de plástico conten

do os 3 meios nutritivos. 0 equipamento fotográfico utili

zado era composto de máquina fotográfica ASAHI PENTAX,mod. 

SPOT-MATIC F, com tubos de extensão, números I, II e III, 

objetiva de 50 mm f. 1:1,4, com diafragma 16, velocidade 

1/2 segundo, equipada com filtros UV e 80B (azul), todo e£ 

te conjunto acoplado ao sistema Pentacon de reprografia, 

com iluminação bidirecional "fotoflood" n9 1 branca. 

O filme utilizado foi o Fujichrome 135-36 poses-

100 ASA, revelado pelo processo E-6. 

Foi confeccionada cópia colorida, em papel, pelo 

laboratório fotográfico Curt, através de um internegativo 

do diapositivo. 

5,e - Técnica de plaqueamento por réplica 

Logo após a irradiação, alíquotas(0,lml) da cul

tura irradiada, convenientemente diluída,foram semeadas em 

placas de Petri contendo tampão fosfato gelosado (1,5% de 

ágar-ágar ou 1,2% de agarose)e incubadas a 37 C. De tempos 

em tempos, réplicas destas placas (Lederberg e Lederberg, 

1957) eram transferidas para placas de Petri contendo BT-
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-gelosado e estas placas eram incubadas a 37 C durante 18 

horas para a contagem das ufc. 

As réplicas eram feitas introduzindo-se na pla

ca matriz uni cilindro de madeira, envolto por veludo preso 

com um aro de metal que, em seguida,era suavemente prensa

do contra uma placa contendo meio BT-gelosado estéril, ob

tendo-se desta forma uma réplica da placa matriz. 

5.f - Teste de flutuação baseado na distribuição de 

Poisson 

A cultura irradiada era diluída de forma a se 

obter em média, 0,5 célula viável em cada 50 ul de cultu

ra, logo após a irradiação. Alíquotas (50 ul) eram distri

buídas em cinco baterias de pequenos tubos (60 tubos de 

30 mm x 5 mm em cada bateria) e estas incubadas a 37 C,ao 

abrigo da luz. Em tempos determinados (Oh, 2h, 4h, 6h e 

24h) eram adicionados 200 ul de BT em todos os tubos com

ponentes de uma bateria, sendo sua incubação continuada 

por mais 18 horas, nas mesmas condições. 

Para fenômenos aleatórios como este, o cálculo 

das probabilidades de ocorrência, ao final de cada perío

do de incubação de x células viáveis em um determinado tu

bo de uma bateria é realizado pela distribuição de Poisson, 

através de sua fórmula geral: 

p(x;y) - -ülL« (1) 
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onde: u ê o número médio de células por tubo e o nú

mero e é a base do sistema de logarltmos neperianos. 

No nosso estudo, a análise de cada bateria foi 

feita pela verificação da presença ou ausência de cresci

mento, detectável por turvação do meio nutritivo.Desta for 

ma, para os tubos apresentando turvação, seria impossível 

determinar o número de células viáveis presentes ao início 

da incubação em meio nutritivo. Por isso, decidimos expres_ 

sar os resultados através da percentagem de tubos que não 

apresentavam turvação pois, para estes, tínhamos certeza 

da não existência de células viáveis (x - 0) . 

Portanto, para x = 0, a equação (1) reduz-se a: 

p (0;u) = e"y (2) 

A equação (2) pode ser rearranjada na seguinte 

forma: 

P = -In p (0;y) (3) 

Finalmente, o conhecimento dos valores de p(0;u), 

determinados experimentalmente, permite o cálculo através 

da equação (3), do número médio de células presentes em ca 

da tubo para uma das baterias do experimento. 



C A P I T U L O I I I 

R E S U L T A D O S 
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1 - ENSAIOS BACTERIOLÓGICOS DE IMOBI LIZ AÇÃO CELULAR EM MA

TRIZES SÓLIDAS 

Com o objetivo de distinguir entre multiplicação celu

lar e restauração em tampão propriamente dita foram utiliza 

das técnicas que buscavam imobilizar as células em micror-

regiões de matrizes de tampão fosfato solidificado pela adî  

ção de ágar-ãgar ou de agarose, assim como em membranas de 

nitrocelulose embebidas em tampão. Ao mesmo tempo, como 

controle, foram realizados experimentos nos quais as célu

las permaneciam livres em tampão líquido. 

., —— — -

A figura 1 mostra a viabilidade relativa (Nt/Nt ) em 

função do tempo de incubaçao de uma população de E.coliK12S 

—2 —4 

irradiada com 120 Jm (fração de sobrevivência: 4x10 ), 

obtida em quatro condições experimentais diferentes: 

(1) suspensão em tampão fosfato líquido (controle); 

(ii) imobilização celular em tampão fosfato acrescido 

de ágar-ãgar (0,75%); 

(iii) imobilização celular em tampão fosfato acrescido 

de agarose (0,6%); 

(iiii) imobilização em membranas de nitrocelulose embe

bidas em tampão fosfato. 

Estes resultados indicam que só houve aumento do número 

de ufc durante a incubaçao em meio líquido, situação na 

qual as células encontravam-se livres no tampão. 
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18 24 

TEMPO (horas) 

gura 1 - Viabilidade relativa durante a incubaçao ea 

taapão. 

Células de E.coli K12S (5x10* células por 

ai), após a irradiação coa 120 Ja"* (fração 

de sobrevivência : 4 x 10"*) foraa incubadas 

ea taapão ea quatro condições experimentais 

diferentes (ver o ítea 5 do cap. II): 

(#) suspensão ea taapão líquido; 

(•) iaobilização ea taapão gelosado 

ágar-ágar; 

(0) iaobilização ca taapão gelosado 

agarose; 

(O) iaobilização ca acabrana de nitrocelu-

coi 

coi 
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0 meio EMB-glicose foi utilizado para a visualização 

das colônias formadas, nas técnicas de imobilização celular, 

tanto em ãgar-ãgar e agarose como em membranas de nitcocelu 

lose. Estas colônias eram dificilmente visíveis quando em

pregados outros meios, tais como o BT ou o meio M9. Um exem 

pio disto pode ser verificado, para a técnica de imobiliza-

çlo em membranas de nitrocelulose, pela observação das foto 

grafias apresentadas na figura 2, obtidas em um experimento 

no qual as membranas foram colocadas em placas de Petri, de 

plástico, divididas em três setores, cada um dos quais con

tendo um dos meios solidificados (1,5% de ãgar-ãgar), cita

dos. 

Para os experimentos nos quais as células ficavam li

vres no tampão liquido, foram utilizados, como meios de pia 

queamento, tanto o meio BT como o meio EMB, tendo se obtido 

resultados semelhantes em ambos (resultados não mostrados). 

A tabela I apresenta resultados de diferentes tratamen

tos pré-irradiação, em E.coli K12S, nos quais as células e-

ram incubadas em ausência de fontes de carbono (ver o Item 

3.c do capitulo II), com o objetivo de permitir o término 

do ciclo de replicação semi-conservativa do DNA. Embora e£ 

ses tratamentos tenham promovido um aumento de fotorresis -

tincia celular (comparar a fração de sobrevivência obtida 

pela condição I com aquelas das condições II e III) o nume-
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TABELA I - Verificação dos efeitos de diferentes condições pre-irradiaçao em E .coli K12S 
-2 — — 

irradiada com UV (dose: 120 >Jm ) 

Número de células por ml presentes no 

instante: 

Condições 
Fração de 
sobrevivência t - Oh t - 24h 

2,1 x 10 -4 7,1 x 10 9,3 x 10 

II 3,6 x 10 -3 l,25x 10 6,0 x 10 

III 2,8 x 10 -3 1,1 x 10 1,0 x 10 

I - Condições experimentais utilizadas neste trabalho: sem incubaçao. 

II - Condições experimentais utilizadas por Ganesan e Smith (1968a): incubaçao por 
2 horas, a 37°C. 

III - Condições experimentais utilizadas por Tang e Patrick (1977a): incubaçao a 
temperatura ambiente (em torno de 25°C) por 2 a 3 horas e em seguida mantidas 
a 4°C por 18 horas. 
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ro de células obtido após vinte e quatro horas de incuba

çao, pelas três condições, foi aproximadamente o mesmo (em 

torno de 10 células por ml). 

As diferenças observadas nos incrementos do numero de 

células por ml, entre zero e vinte e quatro horas, para es

sas condições, serão discutidas no capítulo IV. 

Com a finalidade de demonstrar a ocorrência de multiply 

cação das células incubadas em membranas de nitrocelulose e 

em tampão gelosado com ágar-ágar (1,5%) ou agarose (1,2%), 

foram utilizadas técnicas de reespalhamento e plaqueamento 

por réplica (ver capítulo II, itens 5.c e 5.e). Os resulta 

dos destes experimentos são mostrados na figura 3, onde se 

pode notar que a multiplicação celular durante a incubaçao 

em tampão fosfato gelosado com âgar-ãgar é maior que a ob -

servada com agarose. 

Para estes experimentos testou-se os efeitos da lavagem 

exaustiva do ágar-ágar (como descrito no item 5,b do capítu 

Io II), não tendo sido observada modificação na cinética da 

divisão celular (resultados não mostrados). 

0 reespalhamento das células imobilizadas em membranas 

de nitrocelulose não promoveu aumento do número de ufc e, 

como para a técnica de imobilização (ver figura 1), também 

não pode ser acompanhado por mais de seis horas pois, a pai: 

tir desse tempo de incubaçao, ocorria inativação celular. 

As células incubadas por dezoito horas e vinte e quatro 
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J» 3 
2 10 

18 24 

TEMPO (horas) 

Figura 3 - Multiplicação celular durante a incubação 

em tampão. 

Condições experimentais e símbolos idênticos 

aos da figura 1» após o reespalhamento. (O) 

plaqueamento por réplica das placas contendo 

tampão gelosado com ágar-ágar ou agarose 
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horas em tampão gelosado com ágar-ágar e agarose haviam se 

multiplicado o suficiente para permitir o uso da técnica 

de plaqueamento por réplica. 0 número de colônias obtido 

nestas preparações foi o mesmo que aquele do reespalhamento 

no tempo zero de incubação. Experimentos realizados com á-

gar-ágar lavado ou não lavado e agarose também forneceram 

resultados semelhantes para esta técnica (resultados não 

mostrados). 

A tabela II apresenta os resultados obtidos, pelo teste 

de flutuação, em E.coli K12S nas condições .experimentais 

descritas no item 5.f do capítulo II. Os dados mostram que 

o número médio de células por tubo (u) se manteve constan

te durante as vinte e quatro horas de incubação, enquanto 

na população controle houve um aumento de viabilidade igual 

a oitenta vezes, no mesmo período de tempo. Encontram-se 

também listados os valores de p (0;u) através dos quais fo

ram calculados os valores de u para os diferentes tempos de 

incubação (para detalhes ver o item 5.f do capitulo II). 

2 - USO DO TESTE DE FLUTUAÇÃO PARA A EVIDENCIAÇÃO DE RES

TAURAÇÃO EM TAMPÃO EM DIFERENTES CEPAS DE E.coli. 

Visando distinguir entre multiplicação celular e aumen

to de viabilidade promovido pela incubação em tampão, apli-



TABELA II - Relação entre RT e multiplicação celular em E »coli K12S (selvagem). 

Tempo Fração de tubos Numero médio de Viabilidade relativa 

(horas) não turvos:p (0;y) células por tubo durante a incubaçao 
(y) em tampão 

0 0,81 0,21 +_ 0,46 1 

2 0,75 0,29 +. 0,54 1,2 

4 0,80 0,22 ^.0,47 1,3 

6 0,82 0,20 +_ 0,44 2 

24 0,74 0,30 •_ 0,55 80 

E .coli K12S irradiada com UV (dose 120 Jm" ; fração de sobrevivência: 4,0 x 10"*). 

As condições experimentais estão descritas em "Material e Métodos". 

0 erro associado a u indica o desvio padrão ( /u) de uma única determinação envolvendo 

60 tubos. 



-41-

camos esta técnica a outras cepas de E.coli, portadoras de 

características genéticas diferentes. 

As tabelas III e IV mostram os resultados obtidos com 

as cepas prototrõficas E.coli B/r e E.coli K12A16, respecti^ 

vãmente. Como se pode observar, o numero médio de células 

por tubo permaneceu constante, em ambas as cepas,durante as 

vinte e quatro horas de incubação. Por outro lado,as popula 

ções controle apresentaram aumento da viabilidade relativa, 

durante a incubação. 

Experimentos semelhantes foram realizados com cepas au-

xotróficas de E.coli K12. Nas tabelas V, VI e VII referen

tes às cepas E.coli K12 AB1157, E.coli K12 AB1886 e 

E.coli K12 AB2480, respectivamente, pode se observar que 

os valores de u se mantiveram constantes durante as vinte e 

quatro horas de incubação para as três cepas. 

Os valores de viabilidade relativa, calculados para as 

populações controle,mantiveram-se aproximadamente iguais a 

1 para as três cepas. 

Na tabela VIII encontram-se os resultados obtidos com a 

cepa E.coli K12 AB2463,portadora da mutação rec Al3.Para es 

ta cepa, houve um aumento relativo de w, durante as vinte e 

quatro horas de incubação, da ordem de 1300 vezes, enquanto 

a viabilidade relativa, no mesmo período de incubação, teve 

um aumento da ordem de 900 vezes. 

Para todas as cepas estudadas neste trabalho também fo-



TABELA III - Relaçio entre RT e aultiplicaçao celular em E .coli B/r (selvagem). 

Tempo 

(horas) 

Fração de tubos 

não turvos:p(0,y) 

Número médio de 

células por tubo 
(W) 

Viabilidade relativa 

durante a incubação 

em tampão 

24 

0,96 

0,78 

0,82 

0,81 

0,78 

0,27 ± 0,52 

0,25 +. 0,50 

0,20 ^ 0,44 

0,21 +_ 0,46 

0,25 •_ 0,50 

0,8 

0,7 

0.9 

41 

-2 - -4 
'E .coli B/r irradiada com UV (dose: 130 Jm ; fração de sobrevivência: 1,0 x 10 ) 

i 



TABELA IV - Relação entre RT e multiplicação celular em E .coli K12A16 (uvr A16). 

Tempo 

(horae) 

Fração de tubos 

não turvos:p(0;u) 

Numero médio de 

células por tubo 
(u) 

Viabilidade relativa 
00 

durante a incubaçao 
0U ' ' " 

em tampão 

0,88 

0,83 

0,83 

0,13 •_ 0,36 

0,19 £ 0,43 

0,19 ± 0,43 

1.8 

2 

0,85 0,16 •_ 0,40 3.5 

24 0,83 0,19 £ 0,43 17 

E .coli K12A16 irradiada com UV (dose: 20 Jm ; fração de sobrevivência: 4,0 x 10 ) 



TABELA V - Relação entre RT e multiplicação celular em E.coli K12 AB1157 (selvagem). 

Tempo 

(horas) 

Fração de tubos 

não turvos:p(0;y) 

Numero médio de 

células por tubo 

Viabilidade relativa 

durante a incubação 
em tampão 

0 

2 

0,68 

0,73 

0,63 

0,39 +_ 0,62 

0,31 •_ 0,56 

0,46 +_ 0,68 

1.0 

1.7 

1.3 

0,69 0,37 +_ 0,61 1.2 

24 0,67 0,40 £ 0,63 1,0 

E.coli K12 AB11S7 irradiada com UV (dose: 180 ijm~ ; fração de sobrevivência: 2,0 x 10 ) 

4» 

I 



TABELA VI - Ralação entra RT a multiplicação calular am E .coli Kl2 AB1886 (uvr A6). 

Tampo Fração de tubos Número médio de Viabilidade relativa 

(horas) não turvos:p(0;u) células por tubo durante a incubação 

(u) em tampão 

0 0,41 0,89 ± 0,94 1,0 

2 0,44 0,82 +, 0,91 1,45 

4 0,37 0,99 •_ 1,00 1,64 

6 0,37 0,99 •, 1,00 1,47 

24 0,41 0,89 ± 0,94 1,10 

E.coli K12 AB1886 irradiada com UV (dose; 20 Jm~2; fração da sobrevivência* 1,9 x IO"4) 



TABELA VII - Relação entre RT e multiplicação celular am E.coli Kl2 AB2480 (uvr A6 :ac A13). 

Tempo Fração d« tubos Numero médio da Viabilidade relativa 

(horas) não turvoa: p(0;u) células por tubo durante a incubação 

(u) em tampão 

0 0,77 0,26 •, 0,51 1,00 

2 0,80 0,22 +, 0,47 0,56 

4 0,73 0,31 •_ 0,56 0,56 

6 0,70 0,36 +_ 0,60 0,60 

24 0,73 0,31 +, 0,56 0,83 

E .coli K12 AB2480 irradiada com UV (dosa: 0,16 >Jm ; fração da sobrevivência: 1,6 x 10~ ) 



TABELA VIII - Relação entre RT e multiplicação celular em E.coli K12 AB2463 (rec A13). 

Tempo Fração de tubos Número médio de Viabilidade relativa 

(horas) não turvos: p(0;y) células por tubo durante a incubação 

(y) em tampão 

0* 0,99 0,007^0,084 1,00 

2 0,70 0,36 +_ 0,60 15 

4 0,12 2,10 +_ 1,45 86 

6 0,05 2,99 +_ 1,73 220 

24* 0,039 9,33 +_ 3,05 860 

-2 -. -5 
E.coli K12 AB2463 irradiada com UV (dose: 9 Jm ; fração de sobrevivência: 3,4 x 10 ) 

* Nas baterias dos tempos zero e 24 horas de incubação utilizou-se volumes de 150 yl e 
5 yl respectivamente da cultura irradiada e convenientemente diluída (como descrito 
em "Material e Métodos"),em vista da elevada taxa de recuperação observada em experi
mentos preliminares. JL 

OBS.: Os valores de y e p(0;y) foram normalizados para um volume de 50 yl por tubo. •*•» 
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ram feitas medidas da viabilidade em tampão líquido de cul

turas não irradiadas. Para estes experimentos, foram -eali-

zadas diluições convenientes das culturas, a fim de se ob

ter um número inicial de células igual ao número inicial de 

células viáveis das culturas irradiadas. Nestas condições, 

também sõ foi observado aumento do número de ufc para as ce 

pas prototrõficas, embora este aumento tenha sido inferior 

ao observado para as culturas irradiadas das mesmas cepas. 



C A P I T U L O I V 

D I S C U S S Ã O 
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1 - MULTIPLICAÇÃO CELULAR DURANTE A INCUBAÇAO EM TAMPÃO 

Os resultados representados na figura 1 indicam que sõ 

ocorre aumento do número de ufc durante a incubaçao em meio 

líquido, situação na qual as células se encontram livres no 

tampão. 

Nenhuma das técnicas de imobilização celular mostrou au 

mento significativo do número de ufc durante as 24 horas de 

incubaçao*, indicando que somente as células não lesadas pe 

Ia radiação e aquelas cujas lesões não foram suficientes pa 

ra impedir a replicação semi-conservativa do DNA e a sep-

tação celular formaram colônias. 

Esses resultados, analisados em conjunto, sugerem que 

o aumento de ufc observado durante a incubaçao em meio lí

quido é devido ã multiplicação celular. Esta multiplicação 

não pode ser caracterizada nas técnicas de imobilização, em 

virtude da multiplicação de cada célula viável nestas con

dições ocorrer em micro regiões das matrizes sólidas, dando 

origem a uma única colônia. 

Para demonstrar a ocorrência de multiplicação celular 

nessas condições, utilizamos a técnica de reespalhamento 

(Swenson, comunicação pessoal) descrita no item 5.c do capit 

tulo II, cujos resultados podem ser vistos na figura 3. Co-

* Para a técnica de imobilização em membranas de nitrocelu-
lose, ocorreu inatívação celular para períodos superiores 
a 6 horas. 
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mo se pode notar, a multiplicação das células incubadas em 

tampão gelosado com âgar-âgar ê superior àquela obtida com 

a agarose. Isto se deve, talvez, ao fato de que os produ

tos de hidrõlise a quente do ágar-âgar, que servem de fon

tes de carbono, serem mais ricos em nutrientes que aqueles 

da agarose. 

Com relação ao reespalhamento das células aprisionadas 

nas membranas de nitrocelulose, além da inativação celular 

verificada para períodos de incubação superiores a 6 ho

ras, os resultados obtidos entre zero e seis horas não fo

ram integralmente reprodutlveis. 0 plaqueamento de alíquo

tas do tampão que embebia as membranas até a sexta hora 

de incubação deu origem a algumas colônias, indicando que 

ocorria migração de células das membranas para o tampão. A-

pós 6 horas de incubação, o tampão de embebiçao tornava-se 

absolutamente estéril (resultados não mostrados). 

Como as placas contendo tampão fosfato solidificado com 

ágar-ágar (1,5%) e agarose (1,2%), incubadas por 18 horas, 

já apresentavam crescimento suficiente para permitir o uso 

de plaqueamento por réplica (Lederberg e Lederberg, 1957), 

esta técnica também foi utilizada para se verificar a possi^ 

bilidade de estar ocorrendo restauração. Como pode ser ob

servado, o número de colônias obtido por esta técnica foi 

igual aquele obtido pelo método de reespalhamento, no tempo 

zero de incubação, caracterizando assim a ausência de repa

ração. 
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Recentemente, Aragão e Alcantara Gomes (1979b)sugeriram 

que o aumento de viabilidade verificado para células de 

E.coli K12S, irradiadas com UV e incubadas em tampão, difi

cilmente poderia ser correlacionado com a atuação do meca

nismo de reparo por excisão; em lugar disto, deveria estar 

associado com a multiplicação celular. Algumas evidências, 

como as citadas a seguir, contribuíram para aquela conclu

são: 

(i) para que o incremento fosse atribuído ao reparo por 

excisão, seria necessário que este mecanismo atuasse a par-

tir de uma dose limiar (60 Jm ) e que sua eficiência cres

cesse exponencialmente, atingindo a saturação para doses 

_2 
em torno de 180 Jm ; 

(ii) seria necessário admitir que a restauração fosse 

tanto mais eficiente quanto menor a concentração de célu

las incubadas; 

(iii) seria ainda necessário que a cafeína, presente du 

rante a incubaçao em tampão, não bloqueasse o mecanismo de 

reparo por excisão (para informações adicionais, ver: Ara

gão, 1980) . 

Outra evidência a favor da multiplicação de células ir

radiadas durante a incubaçao em tampão, foi obtida com a 

cepa E.coli K12A16. Para esta cepa, o aumento do número de 

ufc só pode ser atribuído â multiplicação das células viá

veis, visto tratar-se de um mutante deficiente em reparo 
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por excisão e cujo mecanismo de restauração por recombina-

ção estaria inibido quando da incubação em meio não nutri

tivo (para referências, ver: Alcantara Gomes, 1979; Aragão 

e Alcantara Gomes, 1979b; Aragão, 1980). 

Os nutrientes necessários para a multiplicação das cé

lulas viáveis, durante a incubação em tampão, seriam forne

cidos pelas células lesadas que, nestas condições, liberam 

diversas espécies moleculares para o meio extra-celular 

(Aragão e Alcantara Gomes, 1979a). Deve-se ressaltar que, 

nas condições em que a RT é estudada, a grande maioria da 

população ê constituída por células não viáveis, o que as

segura a liberação para o meio de incubação de uma quanti

dade de substâncias suficiente para justificar a intensa 

multiplicação celular observada. 

Nas nossas condições experimentais, as culturas de 

E.coll K12S, irradiadas e mantidas em tampão, sempre atin

giam, ao final de 24 horas de incubação, um número de célu

las viáveis aproximadamente igual a 10% daquele da cultura 

original, determinado imediatamente antes da irradiação. Es_ 

ta limitação da multiplicação celular pode estar correla

cionada com as condições de oxigenação durante a incubação 

em tampão. Nesses experimentos, a superfície de contacto da 

suspensão de células em tampão com a atmosfera é escassa e 

a incubação era realizada sem agitação, o que tornava bas

tante reduzida a difusão de oxigênio pelo meio (Miller, 

1972). 
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Recentemente, Aragão e Alcantara Gomes (1979b) demons

traram que a taxa de multiplicação em tampão, de uma cultu

ra de E.coli K12S, não irradiada, na presença de material 

liberado por células irradiadas, é proporcional â quantida

de de substâncias liberadas e inversamente proporcional â 

concentração inicial de células incubadas, não tendo sido 

detectada multiplicação para concentrações iguais ou supe

riores a 10 células por ml. Esta é, provavelmente, a ra

zão de não ter sido descrito em trabalhos anteriores a oco£ 

rência de divisão celular durante a incubação em tampão, 

visto que os controles utilizados (células não irradiadas) 

— 8 -

eram constituídos por populações contendo 10 células por 

ml, situação na qual a multiplicação não pode ser detecta

da. 

Os resultados apresentados na tabela I mostram que as 

condições experimentais utilizadas neste trabalho promove

ram uma maior amplitude de multiplicação celular, entre ze

ro e vinte e quatro horas de incubação, que aquelas des

critas por Ganesan e Smith (1968a) e Tang e Patrick(1977a); 

e que para as três condições, o número de células após as 

24 horas de incubação foi aproximadamente o mesmo (em tor-
7 — 

no de 10 células por ml) . Estes resultados estão de acordo 

com aqueles, obtidos para a mesma cepa, irradiada com a mes_ 

ma dose (Aragão e Alcantara Gomes, 1979b; Aragão, 1980), se 

gundo os quai3, quanto menor a concentração inicial de célu 
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las incubadas, maior a taxa de multiplicação celular obser

vada, embora o número final de células por ml, após quaren

ta e oito horas de incubação em tampão, seja aproximadamen

te o mesmo para as diferentes concentrações iniciais utili

zadas . 

As técnicas de imobilização celular utilizadas neste 

trabalho, para distinguir entre recuperação de viabilidade 

e multiplicação celular, apresentavam alguns inconvenientes 

em relação aos seus objetivos. Assim, por exemplo, durante 

a imobilização em tampão gelosado com ágar-ágar ou agarose, 

os produtos de hidrólise dessas duas substâncias servem co

mo fonte de carbono e, desta forma, permitem a divisão ce

lular. Com relação â imobilização em membranas de nitrocelu 

lose, os resultados nem sempre eram reprodutíveis, em virtu 

de das células escaparem das membranas para o tampão, haven 

do ainda o inconveniente de ocorrer inativação para perío

dos de incubação superiores a 6 horas. 

Além disso, seria criticável a comparação de resulta

dos obtidos por essas técnicas com aqueles onde houvesse u-

ma real incubação em meio liquido. 

2 - DISTINÇÃO ENTRE RT VERDADEIRA E MULTIPLICAÇÃO CELULAR 

Por estas razões, decidiu-se utilizar um teste de flu

tuação estatística, baseado na distribuição de Poisson, on-
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de as células ficavam realmente incubadas em tampão liqui

do, e que se mostrou bastante eficaz para a distinção entre 

a RT verdadeira e a multiplicação celular. 

Esta técnica é uma adaptação do teste de flutuação de

senvolvido por Luria e Delbfick (1943) para um estudo sobre 

taxa de mutação viral. Outras técnicas, semelhantes ã utili_ 

zada neste trabalho, podem ser encontradas na literatura co 

mo, por exemplo, nos trabalhos de Levisohn e Spiegelman 

(1968) para evidenciar a replicação de ácido ribonucleico 

viral e Green, Muriel e Bridges (1976) para detectar baixos 

ní/eis de substâncias químicas mutagênicas. 

Para este teste, a cultura de células, logo após a ir

radiação, era diluída de tal modo que o número médio de cé

lulas viáveis por tubo, em cada uma das baterias, fosse in

ferior a l e , em conseqüência, qualquer aumento no número 

médio de células por tubo correspondesse sempre ã recupera

ção de uma célula, inviável antes da incubação. 

Assim, enquanto pelo método tradicional, que consiste 

na simples incubação das células em tampão, os resultados 

obtidos refletem as ações conjuntas de multiplicação celu

lar e RT, pelo teste de flutuação só pode ser medida a ver

dadeira RT. 

Os valores de u » -In p (0;p) e o - /u obtidos pelo 

teste de flutuação, correspondem a parâmetros populacionais, 

ou seja, para cada um dos tempos de incubação utilizados 
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(Ohv 2h, 4h, 6h e 24h) existe uma população celular, distri

buída segundo a lei de Poisson, de média u e desvio padrão 

o, como pode ser verificado pelo confronto de nossos resul

tados ((valores de y e p(0;y)) com aqueles constantes em ta 

belas dessa distribuição de probabilidades. Isto torna dis

pensável o uso de qualqer tratamento estatístico para se a-

valiar a significância desses resultados. 

Os resultados obtidos por esta técnica para as cepas 

prototroficas E.coli K12S (tabela II) e E.coli B/r (tabela 

III) mostram que o valor de y se mantém constante, durante 

todo o período de incubação, indicando que, provavelmente, 

o mecanismo de reparo por excisão se processa com igual e-

ficiência em tampão, em meio líquido nutritivo ou em meio 

nutritivo gelosado (Aragão, Araújo e Alcantara Gomes,1980). 

Por outro lado, o aumento de viabilidade relativa, observa

do para estas cepas pelo método tradicional, deve ser atri

buído ã divisão celular (Aragão, Araújo e Alcantara Gomes, 

1980). Outros autores interpretaram o aumento da viabilida

de observado para a cepa B/r como conseqüência de uma RT 

verdadeira (ver, por exemplo: Harm, 1968b; Tang e Patrick, 

1977a). 

Aquela conclusão também parece ser válida para a outra 

cepa prototrõfica utilizada, a E.coli K12A16 (tabela IV). 

Os dados obtidos para estas cepas parecem indicar que, 

durante a incubação em tampão de cepas prototroficas, ocor-
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re inicialmente restauração de uma parte das células lesa

das e, em seguida, multiplicação das células reparadas e 

daquelas não lesadas pela radiação, o que conduz a um aumen 

to do número de ufcf como pode ser verificado pela observa

ção dos valores de viabilidade relativa obtidos para as 3 

cepas prototrôficas (tabelas II, III e IV). A semeadura de 

amostras das culturas destas cepas, imediatamente após a ir 

radiação, também permite reparação de uma parte das células 

lesadas e, neste caso, cada célula recuperada dâ origem a 

uma ufc. 

Com relação âs cepas auxotróficas testadas, os resulta

dos mostram que apenas a E.coll K12 AB2463 (tabela VIII) a-

presentou aumento do número de ufc. Como pode ser observa

do, o valor de y, para essa cepa, teve um aumento em torno 

de 1300 vezes durante as 24 horas de incubação, enquanto o 

aumento obtido pelo método tradicional foi de aproximada

mente 900 vezes. Estes dados indicam que o incremento do nú 

mero de ufc, para esta cepa, é devido â RT verdadeira e não 

â multiplicação celular (Aragão, Araújo e Alcantara Gomes, 

1980), o que está de acordo com os resultados de Ganesan e 

Smith (1968a). A diferença entre as cinéticas de RT obti

das pelos 2 métodos deve-se âs flutuações estatísticas, ine 

rentes ã técnica utilizada e que estão representadas nos 

resultados pelo intervalo de um desvio padrão (o) em torno 

de u. 



-59-

A cepa E.coli K12 AB2463, como já referido anteriormen

te (ver quadro I), ê deficiente em reparação por recombIná

cio genética. Este sistema de reparo não se verifica quan

do da incubaçao em tampão (Ganesan e Smith, 1970) sendo por 

tanto a sua expressão, dependente do meio no qual as célu

las são colocadas, após a irradiação. Em trabalhos recen

tes, ainda não publicados, Tang e Smith (1980a,b) sugerem 

que, para a expressão da RT, é necessário que as células se 

jam deficientes em um mecanismo de reparo dependente do 

meio de crescimento e que esta mutação só é importante du

rante a permanência das células em meio nutritivo, não de

sempenhando qualquer função durante o período de incubaçao 

em tampão. 

A não observância de multiplicação celular nas cepas au 

xctrõficas utilizadas pode ser explicada pela dependência 

que estas cepas apresentam a diversos nutrientes, que não 

se encontram presentes no tampão (ver quadro I). 

Acreditamos que esta análise indique o uso conjunto do 

teste de flutuação e do método tradicional como sendo uma 

metodologia adequada para distinguir a RT verdadeira da mui 

tiplicação celular. 



R E S U M O 

Nos experimentos realizados visando o estudo da 

restauração em tampão (RT), a maioria da população é cons

tituída por células não viáveis e, nestas condições, a mui 

tiplicação celular pode ser importante para a sua expres

são. 

Com o objetivo de distinguir recuperação de via

bilidade (RT verdadeira) de multiplicação celular, empre

gamos técnicas bacteriológicas aperfeiçoadas, assim como 

um teste de flutuação estatística com base na distribui

ção de probabilidades de Poisson. 

Nossos resultados indicam que este teste de flu

tuação, usado em conjunto com o método tradicional, que 

consiste na simples incubação das células em tampão, cons

titui metodologia adequada para a distinção entre reparo e 

multiplicação celular. 

Esta metodologia foi utilizada nas cepas E.coli 

K12S, E.coli B/r, E.coli K12AB1157, E.coll K12AB2480 

(uvrA6recA!3), E.coll K12AB1886 (uvrA6), E.coli K12AB2463 

(recA!3) e E.coll K12A16 (uvrA!6). Os resultados obtidos 

mostraram que somente a E.coll K12AB2463 apresentou a verda 

deira RT. Nas cepas E.coll K12S, E.coli B/r e E.coli 

K12A16, o aumento de viabilidade foi promovido por multi

plicação celular. Este tipo de multiplicação deve ocorrer 

quando cepas prototrôficas, irradiadas ou não irradiadas, 
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são incubadas em tampão durante um longo período de tempo. 

As outras cepas testadas não apresentaram multi

plicação celular durante a incubaçao em tampão, provavel

mente devido às suas auxotrofias para algumas substâncias 

ausentes do meio de incubaçao. 
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S U M M A R Y 

In experiments in which liquid holding recovery 

(LHR) was measured, the majority of cellular population is 

formed by non-viable cells and cell multiplication may be 

important for LHR expression. 

In order to distinguish between recuperation of 

viability (true LHR) and cell multiplication, it was 

necessary to employ improved plating techniques and a 

fluctuation test based on Poisson distribution. 

Our results are an indication that this fluctuation 

test, used together with the traditional method, is a good 

tool to distinguish repair from cell multiplication. 

This technique was used to study the true LHR in 

E.coli K12S, E.coli B/r, E.coli K12AB1157, E.coli K12AB2480 

(uvrA6 recA13), E.coli K12AB1886 (uvrA6), E.coli K12AB2463 

(recA!3) and E.coli K12A16 (uvrAl6). From these results,we 

conclude that only, E.coli K12AB2463 presents true LHR. The 

strains E.coli K12S, E.coli B/r and E.coli K12A16 showed 

that the increase of biability was promoted by cell multiply 

cation. This kind of multiplication should be observed when 

prototroph strains, irradiated or not, are incubated in 

buffer during a long time. The other strains used did not 

showed cell multiplication during buffer incubation, probably 

due to its auxotrophies to some substances, not present in 

the medium; 
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