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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS UTILIZADAS 

DL10 

DNA 

E.coLL 

SC 

SCG 

SC/10 

SCG/10 

ST 

STG 

ST/10 

STG/10 

- dose de radiação UV capaz de reduzir o nú

mero inicial de células viáveis em suspen

são a 37%. 

- dose de radiação UV capaz de reduzir a 10% 

o número inicial de células viáveis em sus 

pensão. 

- ácido desoxirr ibonucleico 

- E&chiKichici coti. 

- solução controle composta *1e um sacarídeo 
(2M) e fosfato d issódico (3M)esteril izados 
separadamente, em autoclave e posteriormen 
t e adicionados em volumes i g u a i s . 

- solução con t ro le , cujo sacarfdeo componen
t e é g l i cose . 

- SC dos d i ferentes sacar ídeos na d i lu ição 
f ina l de I O - 1 . 

- SC de g l icose , na d i l u i ç ã o f ina l de 10 . 

- solução tóxica composta de um sacarídeo 
(1H) e fo3fato dissódico(1,5M), e s t e r i l i 
zados juntos , em au toc lave . 

- solução tóxica , cujo sacar ídeo componente 
é g l icose . 

- ST dos diversos sacar ídeos na d i lu ição f i 
nal de IO"1. 

- ST de g l icose , na di luição f inal de 10~ . 

- por comparação a D_, tempo de incubaçlo coro 
ST/10 capaz de r eduz i r o número i n i c i a l de 



células viáveis em suspensão a 37%. 

UV - ultravioleta 

Observação: A nomenclatura dos genes foi adotada em con

formidade com as convenções internacionais (Pa 

ra descrição e referências, ver Bachmann et 

ai. 1976) . 



CAPITULO I - INTRODUÇÃO 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A energia, sob a forma de radiações eletromagnéticas, 

ao interferir no desenvolvimento e evolução dos organismos 

vivos, é capaz de introduzir nestes sistemas uma série de 

lesões. A divisão teórica das radiações eletromagnéticas 

em ionizantes e não ionizantes (Latarjet 1966) permite a 

classificação destes danos era rádio e fotolesões. A sobre

vivência celular dependeria, portanto, da existência e do 

grau de eficiência de mecanismos que reparariam tais le

sões ou as tornariam toleráveis (para revisão, ver Alcanta 

ra Gomes 1979). Grande contribuição ao estudo da natureza 

destas lesões foi dada a partir da descoberta de que seus 

mecanismos de produção podem ser acompanhados e(ou) mimeti 

zados por tratamentos químicos e(ou) físicos. Também as e-

tapas e a eficiência dos processos de restauração celular 

podem ser elucidados através da interferência de tais agen 

tes, em interações positivas ou neg. tivas (Tyrrell 1978) . 

Ainda com o propósito de elucidar os múltiplos caminhos pe 

los quais os sistemas celulares restabelecem Bua integrida 

de genética, utilizam-se mutantes desprovidos parcialmente 

de sistemas enzimátlcos de restauração (para revisão, vers 

Swenson 1976 e Smith 1978). 

Os mecanismos de restauração celular tem em comum o 
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objetivo de eliminar ou minimizar lesões induzidas no áci

do desoxirribonucleico (DNA) , que parecem ser as princi

pais responsáveis pelos processos de inativação celular.Em 

sistemas bacterianos, processos enzimáticos de reparo do 

DNA são conhecidos, todos visando a manutenção da integri

dade do genoma (para revisões e referências, ver Alcantara 

gomes 1979). Dentre estes, o reparo por excisão ocorre por 

duas vias principais, de acordo com o controle genético e 

condições fisiológicas. O principal caminho requer gene 

polA funcionante e independe de meio de cultura complexo . 

A segunda via é dependente de complexo sistema gênico e só 

se expressa em meio de cultivo completo (Smith et ai.1975), 

podendo ser inibida, por exemplo, por impurezas presentes 

no âgar-ágar ( Van der Schueren et ai. 1974). Desta depen

dência do meio de cultura para expressão de uma via enzima 

tica de restauração surge a necessidade de que, no estudo 

de alterações de processos metabólicos celulares, se utili 

ze meios de composição definida, nos quais as caracter!sti 

cas e concentrações de cada componente sejam exatamente co 

nhecidos. Na elucidação de respostas fotobiolõgicas geral

mente utilizamos a Enterobacteriaceae làchtKichia. coli; pa 

ra seu cultivo o meio deve prover fontes de elementos (por 

exemplo, nitrogênio, fósforo, enxofre) e um composto orgâ

nico (no caso, um glicldeo), que será utilizado pelas cé

lulas como fonts de carbono • de energia e, nas situações 
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seu catabolismo. Caracteriza-se portanto, como uma bacté

ria prototrófica anaeróbia facultativa, podendo realizar 

um metabolismo fermentativo (Aubert 1977). Um fator deter

minante de seu crescimento é o pH do meio,que deve ser man 

tido o mais próximo da neutralidade, inferindo-se dal a 

necessidade de lons para o tamponamento do meio (Jawetz et 

ai. 1974). 

Quando da obtenção destes meios de composição definida, 

a esterilização a quente (120 C) de ágar-ágar, em presença 

de fosfato, em pH alcalino, leva ao escurecimento dos mes

mos. Alcantara Gomes (1966) identificou, nestes meios, a 

presença de substâncias com alto grau de toxicidade para 

certas bactérias, fagos e complexos bactéria-fago, irradi

ados com ultravioleta (UV). Tal efeito tóxico era bloquea

do quando,aos meios escuros,se adicionava catalase. Este 

fenômeno, anteriomente caracterizado como "restauração pe

la catalase", foi interpretado como uma destruição dos pe-

róxidos fotoinduzudos no meio intracelular (para revisão , 

ver Caldas 1960); na realidade, tal papel seria desempenha 

do pelas catalase e peroxidase endógenas (Rhaese e Freese 

1968). Considerando que o âgar-ágar é um heteropolissacarí 

deo que, por hidrólise, libera resíduos de galactose e gru 

pamentos sulfato, o efeito tóxico destas soluções parece 

estar relacionado ã presença de impurezas deste monossaca-

rldeo redutor ( Alcantara Gomes 1966). 
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2 - PRODUTOS DE TERMODEGRADAÇÃO DE SACARlDEOS E VIABILIDA

DE CELULAR 

O efeito da esterilização a quente de meios contendo 

sacarídeos tem sido estudado por muitos pesquisadores 

(Alcantara Gomes 1966, Caldas et ai. 1967, Caldas et ai. 

1968), buscando identificar a(s) substância(s) formada(s). 

Em experiências com glicose, maltose, lactose, galactose e 

levulose, em presença de fosfatos e uma fonte de nitrogê

nio, Lewis (1930) mostrou que a esterilização em autoclave 

a 122 C por 15 minutos Cornava substância(s) que inibia(m) 

completamente o crescimento de certas bactérias; sugeriu , 

então, que este processo levaria ã conversão do nitrogênio 

em ura composto não metabolizãvel pelas células bacteria-

nas em questão. No entanto, Baumgartner (1938) mostrou que 

a substância responsável pelo efeito tóxico era formada in 

dependentemente da presença de compostos nitrogenados, e 

sua atividade não era vinculada â presença dos pigmentos 

que conferem a coloração castanha característica da solu

ção. 

Posteriomente, Finkelstein e Lankford (1957) verifica

ram a formação de um(ns) fator(es), em meio definido,quan

do glicose e fosfato eram esterilizados juntos, em autocla 

ve, capaz(es) de inibir a multiplicação de Vib*io cholinat 

e outras células de linhagens bacterianas gram-negativas. 
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A formação do iniblâor era dependente do pH e do tempo de 

de esterilização do meio; a reatividade com agentes reduto 

res como cistelna, extrato de levedura e outros, levou -os 

a sugerir a presença de carbonila no(s) composto(s) inibi

dor (es), provavelmente um aIdeIdo, com atividade bacterici 

da e(ou) bacteriostática. 

Diversos compostos presentes na solução resultante do 

aquecimento de glicose em meio alcalino, a 121 C, por 30 

minutos, foram testados, buscando identificar a(s) substân 

cias(s) responsável(eis) pelo efeito letal sobre determina 

das cepas bacterianas e bacteriofagos; Caldas e colaborado 

res (1968) observaram que a redutona, um ceto aldeido, era 

capaz de reproduzir o efeito de soluções de glicose e ágar 

-fosfato. Observaram ainda que,semelhantemente às soluções 

citadas , a irradiação prévia com UV era um fator capaz 

de alterar a sensibilidade das populações ao tratamento e 

que a catalase igualmente neutralizava este efeito. Estas 

evidências levaram os autores a admitir ser esta a subs

tância tóxica formada em suas condições experimentais. 

A partir destas descobertas, diversos pesquisadores se 

empenharam na elucidação do mecanismo de ação da redutona 

(Alcantara Gomes et ai. 1970, Alcantara Gomes et ai. 1971, 

Leitão 1971, Leitão 1977, Aragão 1972, Henriques 1974, 

Felzenszwalb 1980, Mota 1980, Valsa 1980). 

Outros aldeldos também têm sido considerados como os 
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responsâveis pelos efeitos tóxicos de sacarídeos expostos 

a altas doses de radiações ionizantes usadas para esterili 

zação de alimentos (para revisão, ver: Auerbach 1977). De 

acordo com Schubert e colaboradores (1967), a ação citotó-

xica de sacarose irradiada pode ser atribuída a hidroxial-

quilperõxidos que surgem da interação de formaldeido com 

perõxido de hidrogênio, também induzido por irradiação em 

presença de oxigênio. 

3 - REAÇÕES DE DEGRADAÇÃO DE SACARlDEOS 

Sempre que um sacarídeo, em sua forma cristalina, é 

colocado em solução, ocorre uma série de reações ditas in

trínsecas, sendo sua extensão dependente da polaridade do 

solvente, pH, temperatura, concentração do sacarídeo e tem 

po de contato na solução (Shallenberger e Birch 1975). Es

tas reações intrínsecas compreendem mutarrotação, enoliza

ção e isomerização, desidratação e fragmentação, conduzin

do, por fim, ã formação de anidridos e sua polimerização , 

gerando compostos amarelos e(ou) castanhos que conferem 

cor ã solução. Os sacarídeos sofrem tais reações com rendi 

mento variável e o equilíbrio dos produtos finais depende, 

em maior ou menor proporção, do estabelecimento das condi

ções de tratamento, 

A primeira reação da série, mutarrotação, ocorre com 

sacarídeos redutores, se traduzindo pela modificação do po 
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der rotarório específico em solução; por exemplo, os isòme 

ros a e $ da D (+)glicose se interconvertem quando o saca-

rídeo é dissolvido em água até ser alcançado um ponto de 

equilíbrio entre suas concentrações na mistura. Como a D 

(+)glicose, outros sacarídeos com carbono anomérico livre 

em sua estrutura são passíveis de sofrer mutarrotação (Mor 

rison e Boyd 1971). Em sistemas biológicos, uma enzima (mu 

tarrotase) acelera a interconversão dos anômeros de glico

se. Esta enzima também exerce alguma atividade sobra galaç 

tose e dissacarídeos com carbono anomérico livre, tais co

mo lactose e maltose.Ainda a este carbono livre se relacio 

na o poder redutor dos sacarídeos. Portanto, dissacarídeos 

onde a ponte de oxigênio ocorre entre os dois átomos de 

carbono anomêricos não apresentam as propriedades dependen 

tes da presença de grupamento carbonil ativo, não tendo ca 

rãter redutor (White et ai.1975). 

Nas reações de enolização, o enediol formado a partir 

da D-glicose se rearranja de três maneiras: regenerando as 

D-glicopiranoses, formando as D-frutopiranoses e as D-mano 

piranoses, podendo-se observar a interconversão entre as 

três formas. As estruturas piranosídicas são favorecidas , 

mas há equilíbrio entre os anômeros e todas as formas cí

clicas isoméricas (Topper e Stetten 1951). Este efeito o-

corre, pelo menos parcialmente, pelo estabelecimento de um 

equilíbrio entre a estrutura do sacarldeo (aldose ou ceto-
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se) e do enediol (Morrison e Boyd 1971). 

A formação de ácidos sacarínicos a partir de estrutu -

ras enediõlicas da D-glicose ocorre em meio alçalino con -

centrado. Todas as reações intrínsecas ocorrem em maior ou 

menor extensão em toda escala de pH, mas a mutarrotação, a 

enolização e a formação de ácidos sacarínicos são acelera

das por alcalinização do meio. Subseqüentemente, os produ

tos de enolização e fragmentação se polimerizam, gerando 

compostos de alto peso molecular (glucanas) que, quando 

possuem cor amarela ou castanha e são acompanhados de aro

ma e sabor,denominam-se caramelos. 

Além desta série de reações intrínsecas, os sacarideos 

constituem os principais reagentes de um grupo de reações 

conhecidas como de "caramelização não enzimática" (Shallen 

berger e Birch 1975), que compreendem os processos citados 

(enolização, fragmentação e polimerização), cuja seqüência 

ainda não está bem definida. Estas reações (Hodge 1953) , 

quando ocorrem em ausência de compostos nitrogenados, são 

descritas como de caramelização; quando em presença de ni

trogênio ou compostos aminados, são chamadas de reações de 

Maillard. 

Em soluções diluídas de sacarídeos redutores, os está

gios iniciais das reações de caramelização slo semelhantes 

aos das reações intrínsecas, citadas anteriormente. Por a-

quecimento, já a 37°C, em solução alcalina, uma série de 
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enóis sâo formados, nos quais a dupla ligação se desloca 

para diversas posições entre os átomos de carbono da ca

deia. 0 mecanismo de polimerização dos fragmentos e produ

tos de desidratação dos sacarídeos parece ser análogo ao 

da condensação aldólica (Morrison e Boyd 1971). 

Os principais produtos formados na caramelização podem 

ser observados na Tabela 1. Doss e Ghosh (1949) verifica

ram que esta reação é autocatalítica, embora ocorra com di 

ferentes rendimentos ao se variar as condições de tratamen 

to tais como: 

(i) pH 

Ledon e Lananeta (19S0) ressaltaram a importância do 

pH no rendimento das reações de caramelização que, em pH 

8,0, por exemplo, ocorrem com uma taxa 10 vezes maior que 

em pH 5,9. Não só o rendimento varia como também o teor re 

lativo dos produtos nela formados (Kroner e Kothe 1939).Em 

geral, reações de caramelização têm seu rendimento diminui 

do na proximidade do pH ótimo de estabilidade de cada saca 

rldeo em solução (por exemplo: 3,3 para frutose e 4,0 para 

glicose) (Englis e Hanahan 1945). 

Os próprios componentes de soluções-tampão (fosfatos , 

aminoácídos) podem ser reagentes na caramelização, alteran 

do o grau de influência do pH. Englis e colaboradores 

(1945) mostraram que, para um pH constante, as transforma-
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T A B E L A I 

PRINCIPAIS PRODUTOS DE DESIDRATAÇÃO E CARAMELIZAÇAO DE SA-

CARÍDEOS (Shallenberger e Birch 1975) 

COMPOSTO FORMULA 

Monóxido de carbono CO 

Dióxido de carbono CO. 

Aldeído fórmico M-CHO 

Xcido fórmico H-COOH 

Aldeído acêtico CH^-CHO 

Xcido acético CHj-COOH 

Aldeído glicólico HO-CHj-CHO 

Glioxal CHO-CHO 

Aldeído láctico CHj-CHOH-CHO 

Xcido láctico CH3-CH0H-C00H 

Acrolein» CH2»CH-CH0 

Xcido acrílico CH2*CH-C00H 

Aldeído pirúvico CHj-CO-CHO 

Xcido pirúvico CHj-CO-COOH 

Dimetilcetona CH--C0-CH. 

Hidróxido acetona CHj-CO-CHj-OH 

Díhidroxiacetona HO-CHj-CO-CHj-OH 

Aldeído glicérico HO-CHj-CHOH-CHO 

Rcdutona H0-CH-C(0H)-CH0 

Dialdcído fflefoxálico CHO-C(OH),-CHO 



- 1 1 -

T A B E L A I ( c o n t i n u a ç ã o ) 

COMPOSTO 

Acetoína 

Diacecil 

Hidroxidiacetil 

Metil triose-redutona 

Xcido levulínico 

Furano 

2-Metil furano 

2,5-Dimetíl furano 

Xlcool furfurílíco 

Xcido 2-furóico 

Aldeído 2-furóico 

Aldeído 5-metil 2-furóico 

Aldeído 5-hidroximetil 2-furóico 

2-furil mctilcetona 

2-hidroxímetil furíl cetona 

Isomaltol 

4-Hidroxi-2,5-dimetil-3(2H)-

-furanona 

Xeido redúctico 

l-metilciclopencenol(2)ona(3) 

Maltol 

FORMULA 

CH3-CHOH-CO-CH^ 

CH3-CO-CO-CH3 

CH--CO-CO-CH2-OH 

CH.-CO-C(OH)=CH-OH 

CH3-CO-(CH2)2COOH 

KQJ)- COOH 

r-, ̂ < » ° 
CHjJ^ jlcHO 

H O C H J ^ jI-CH0 

1 1 ° 
(1 JjCOCH, 
^0 t 

i{IJ.COCH2OH 
rjLcOCHj 
^° HO 0 

CH.Í~fcH 3 
^0 3^0^H J 

O-OH 

Qcn, *, 
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ções sofridas pela glicose, a quente, eram tão mais exten

sas quanto maior a concentração de fosfatos, provavelmente 

por diminuição da estabilidade inicial dos sacarideos,prin 

cipalmente aldoses. 

(ii) temperatura 

0 aumento de temperatura durante a reação promove a 

geração de intermediários que podem participar do p-ocesso 

de caramelizaçao; por exemplo, sacarideos não redutores,co 

mo a sacarose, quando a temperatura é elevada a valores ca 

pazes de hidrolizá-la ã frutose e glicose, estes compostos 

facilmente entram na cadeia de reações de caramelizaçao.Em 

sistemas experimentais constituídos de um sacarídeo e água 

destilada, a taxa de caramelizaçao medida por produção de 

COjt aumenta duas a três vezes para cada 10 C de incremen

to na temperatura; para frutose, este aumento é de cinco a 

dez vezes (Shallenberger e Birch 1975). 

Por aquecimento, a caramelizaçao de glicose em meio 

alcalino é caracterizada por conversão parcial a intermedi 

ários ácidos, promovendo diminuição do pH (Shroeder et ai, 

1955). 

(iü) natureza dos reagentes 

A reatividade entre diferentes sacarideos na carameli

zaçao é variávelt hexoses sâo mais reativas que dissacarl-



-13-

deos redutores, enquanto que os não redutores só partici -

pam das reações apôs hidrólise, por meio de seus monossaca 

rldeos componentes. Burton e McWeeny (1963) verificaram 

que, dentre uma série de diastereoisômeros, a reatividade 

está relacionada ã estabilidade conformacional da estrutu

ra do anel hemiacetal. A ordem decrescente de reatividade, 

entre as hexoses é manose, galactose e glicose. A taxa de 

transformação de aldohexoses para a forma cíclica aumenta 

rapidamente com o pH. A água, como solvente, cataliza a e-

nolização de sacarldeos redutores e as formas enólicas em 

solução são facilmente fragmentadas e desidratadas. Shroe-

der e colaboradores (1955) demonstraram que a presença de 

água, no entanto, retarda a reação de MaiHard. A manuten

ção de condições de tratmento é essencial quando se deseja 

comparar a relativa reatividade dos diferentes sacarldeos. 

4 - OBJETIVOS 

Visando elucidar a relação entre a reatividade dos di

ferentes sacarldeos em suas reações características e a 

sua possível atividade tóxica sobre sistemas bacterianos, 

no presente trabalho, estudamos os efeitos de produtos da 

termodegradação de sacarldeos sobre células bacterianas,a-

bordando os seguintes aspectos: 
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(i) condições de tratamento que alteram a efetividade 

das soluções de sacarideos na variação da viabilidade ce

lular; 

(ii) correlação entre a natureza do sacarídeo em solu

ção e a inativação produzida em sistemas bacterianos. 



CAPITULO I I - MATERIAL E MÉTODOS 

1 - CEPA BACTERIANA 

As experiências desenvolvidas neste trabalho foram rea 

lizadas com a cepa E&chz.*ichia. coli. K12S (Appleyard 1954), 

proveniente do "Institut Curie", Paris, sendo as caracte

rísticas que levaram â sua escolha a capacidade de metabo-

lização dos diversos sacarídeos estudados e proficiência 

em mecanismos de restauração de rádio e fotolesões. 

2 - CONSERVAÇÃO DAS CULTURAS 

Os estoques de suspensões bacterianas foram conserva

dos tanto em "stabs"como sob a forma de culturas gliceri-

nadas. No primeiro caso, uma colônia, isolada de cultura 

bacteriana, foi inoculada, com auxílio de uma alça de pla

tina, em 2 ml de meio complexo (ver quadro I) solidificado 

pela adição de 0,8% de ãgar-ágar ("Difco Laboratories Inc.? 

EUA) sendo então o tubo fechado assepticamente e conserva

do ã temperatura ambiente, ao abrigo da luz (R.Devoret, co 

municação pessoal). No segundo caso, após o cultivo das cê 

lulas até a fase estacionaria de crescimento,a um volume 

de 2 ml da suspensão adiclonou-se glicerol ("Reagen 
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Quimibrás" - Indústrias Químicas S.A.) a 95%, estéril, nu

ma concentração final de 50%. As culturas glicerinadas as

sim obtidas foram mantidas a -20 C, sendo renovadas men

salmente. Testes com o objetivo de verificação dos marca

dores genéticos característicos da cepa em questão foram 

periodicamente realizados (para referências e técnicas, 

ver: Blanco 1976). 

3 - MEIOS DE CULTURA 

A composição dos meios de cultivo, M9 (Anderson 1946) 

e BT (Marcovich 1956) utilizados neste trabalho está rela

cionada no quadro I. Para as irradiações e incubaçôes, as 

células foram mantidas em solução tampão de sais de M9 

(SSM9), também descrito no quadro I. O pH de todas as solu 

ções empregadas foi ajustado ã 7,0, quando necessário,sendo 

determinado em potenciômetro "Procyon", modelo pHN4 

("Procyon Instrumentação Científica para Laboratórios 

Ltda.", São Paulo, Brasil). 

Quando da confecção de meios sólidos para crescimen

to de colônias bacterianas, acrescentou-se aos meios lí

quidos ágar-ágar na concentração de 1,5%. No preparo d* 

meios complexos (tanto sólidos quanto líquidos) todos os 

componentes foram esterilizados juntos, em solução, em au

toclave a 121°C. Nos meios d* composição definida, as so-



Q U A D R O I 

MEIOS UTILIZADOS 
(Componentes em g) 

Na,BPO..12Ho0 2 4 2 

KH2P04 

NaCl 

NH4C1 

MgSO4.7H20 

Glicose 

Caldo nutriente 

Triptona 

Extrato de levedura 

Azul de Metileno 

Eoaina 

Peptona 

Timina 

Água destilada 
q.a.p. 

BT 

-

— 

5 

-

-

-

3 

5 

-

-

-

-

-

1000ml | 

EMB 

-

2 

5 

-

-

-

-

-

1 

0,065 

0.4 

10 

-

1000ml 

M9 

15 

3 

0.5 

1 

1 

4 

-

-

-

-

-

-

-

1000ml 

SSM9 

15 

3 

0.5 

1 

1 

-

-

-

-

-

-

-

-

900ml 

"STABS" 

-

— 

-

-

-

_ 

8 

8 

-

-

-

-

0,08 

1000ml 

PROCEDÊNCIA 

"E. Merck Darmstadt" 

"Riedel-De Hatínag-Seelíe-Hannover" 
"embalado por Hoechst do Brasil, 
Química e Farmacêutica S/A.) 

"Reaaen Quimibrás" Ind.Química S/A. 

"E. Merck Darmstadt" 

"Reagen Quimibrás" Ind.Química S/A. 

"Reaaen Quimibrás" Ind.Química S/A. 

"E. Merck Darmstadt" 

"Difco Laboratories". Detroit. EUA 

"E. Merck Darmstadt" 

"E. Merck Darmstadt" 

"E. Merck Darmstadt" 

"E. Merck Darmstadt" 

"Calbiochem" San Diego, EUA 
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luções de sulfato de magnésio e glicose foram esteriliza

das separadas dos outros constituintes, para se evitar 

a formação de precipitado no primeiro caso e de substân

cias tóxicas no segundo. 

Placas de Petri contendo meio EMB sólido (Lederberg 

1947), acrescido de um sacarídeo {glicose, maltose, galac

tose (0,1M) ou lactose (0,05M) },assim como BT sólido acres_ 

cido de estreptomicina ("Fontoura-Wyeth S.A.", Brasil) e 

ampicilina ("Laborterápica Bristol S.A.", Brasil) nas con

centrações finais de 20 mg/l e 2 mg/l, respectivamente, fo 

ram utilizadas para a confirmação de algumas das caracte

rísticas genéticas da cepa em questão. 

Os meios solidificados pela adição de ágar-ágar foram, 

após a esterilização, distribuídos em placas de Petri, em 

volumes aproximadamente semelhantes. Estas placas, após so 

lidificação, foram mantidas invertidas, em estufa a 37 C, 

por um período de, no mínimo, 16 horas, antes de sua utiH 

zação. 

4 - SOLUÇÕES DE TRATAMENTO 

As soluções tóxicas para tratamento das suspensões bac 

terianas foram obtidas por dissolução do sacarídeo e de 

fosfato dissódico (Na2HP0..12H20), em água destilada, nas 

concentrações finais de 1M e 1,5M, respectivamente. A» so-
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luções assim obtidas foram submetidas ã esterilização em 

autoclave por 30 minutos, a 121 C, e utilizadas logo após 

atingirem a temperatura ambiente, o que levava, em média, 

5 minutos. 

Duas soluções, esterilizadas, em autoclave separada

mente, a 121 C, por 30 minutos, uma do sacarídeo em estudo 

(2M) e outra de fosfato dissódico (3M), em água destilada, 

foram misturadas em volumes iguais, imediatamente antes da 

incubação com as suspensões bacterianas, constituindo as 

soluções controle (SC). 

As soluções de sacarídeos a que se refere o presente 

trabalho foram obtidas a partir de cada um dos dissacarí-

deos ou monossacarídeos listados no quadro II. 

Nas soluções de tratamento verificou-se o pH antes e 

após autoclavaçlo. A presença de substâncias com redutora 

em solução foi verificada através da reação de Benedict 

(Shriner et ai. 1966), capaz de detectar concentrações de, 

no mínimo, 0,01% de substâncias redutoras especificamente 

otOH-aldeídos, otOH-cetonas e a-cetoãcidos. A detecção de 

perõxidos em solução foi realizada através da reação de 

Lehner (Jardim 1954), cujo limiar de sensibilidade é de 

0,1 mg de perõxidos por reação. 



Q U A D R O I I 

SACARtDEOS UTILIZADOS 

M
O

N
O

SS
A

C
A

R
ID

E
O

S 

CA 
O 
Ul a 
V-t 
eu 
< 
< 
CA 
CA 

D-FRUTOSE 

D-GALACTOSE 

D-GLICOSE 

D-MANOSE 

LACTOSE 

(4-0-a D-galactopiranosil 
D-glicopiranose) 

MALTOSE 

(4~0-»a D-glicopiranosil 
D-glicopiranose) 

SACAROSE 

(BD-fracofuranosil 
aD-glicopiranose) 

TREALOSE 

(aD-g1icopiranosil 
aD-glicopiranose) 

PROCEDÊNCIA 

"Riedel de Hatínag-See1ze-Hannover" reembalado 
pela Hoechst do Brasil Ind. Química e Farma
cêutica S/A. 

"E . Merck Darmstadt" 

"Reagen Quimíbrás" Ind. Química S/A. 

"Hopkin 4 Williams", Chadwell Heat Essex, 

Inglaterra 

"Difco Laboratories" Michigan, EUA. 

"E. Merck Darmstadt" 

"Reagen Quimibrãs" Ind. Química S/A. 

"E. Merck Darmstadt" 
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5 - TÉCNICAS EXPERIMENTAIS 

5.1 - Obtenção de culturas para experiências 

Amostras de suspensões bacterianas em estoque 

glicerinado foram inoculadas em meio M9 e incubadas a 

37 C, por 15 horas, com agitação em um "Reciprocal water 

bath shaker" ("New Brunswick Scientific Co.", modelo R76, 

EUA). A estas suspensões de bactérias na fase estacionaria 

de crescimento denominou-se "pernoite". Um inóculo do per

noite foi tomado e diluído cem vezes tanObém em meio M9 e a 

nova suspensão cultivada nas condições descritas acima,por 

um tempo necessário para atingir a fase exponencial de 

crescimento, com uma concentração de bactlrias em suspen-

— 8 -

são de 2 x 10 células por mililitro. Este crescimento foi 

acompanhado por medidas da variação de turbidância, em um 

fotocolorlmetro "Medical Photometer", fabricado pela "Dr. 

B. Lange, Berlim", com filtro azul (Blau-BG-12). 

As células foram então coletadas em membranas de 

nitrocelulose (diâmetro médio dos poros:0,45ym; "Millipore 

Filter Corporation", EUA) em um sistema Millipore de fil-

tração, sendo ressuspensas em igual volume de SSM9. 

5.2 - Determinação da viabilidade celular 

0 parâmetro utilizado no presente trabalho para 

medida de eficiência dos diferentes tratamentos a que as 

células foram submetidas foi a contagem do número de colo-
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nias era placas de meio BT solidificado. Apôs cada trata

mento, em diferentes tempos, alíquotas foram retiradas e, 

apôs conveniente diluição* em solução de NaCl 0,15M, 0,lml 

da diluição final espalhados com auxílio de um bastão de 

vidro esterilizado, em placas de Petri contendo o referido 

meio. 

As placas, em duplicata, foram mantidas em estu

fa, ã 37 C, ao abrigo da luz,por um período de tempo sufi

ciente para a visualização de colônias-isoladas, previamen 

te estabelecido, nunca inferior a 16 horas. O número de cê 

lulas viáveis restantes após cada tratamento permitiu cal

cular as percentagens de sobreviventes, em relação ao nú

mero inicial de células bacterianas. 

Os resultados mostrados correspondem â média de, 

no mínimo,três experimentos. 

5.3 - Determinação da DL.Q 

Células de E.coti K12S, suspensas em SSM9, foram 

expostas â radiação ultravioleta, emitida por uma lâmpada 

"General Eletric", modelo G30T8, com 30 W de potência, sen 

do a maior parte de sua emissão no comprimento de onda de 

254nm. A taxa de dose ao nível da preparação foi medida 

por um dosímetro fotoeletrlco (Latarjet et ai. 1953) e, em 

-2 
nossos experimentos, foi de 2 W.m . 

* - Ai diluições foram realizada* de modo a se obter, ca 
media, 10 colônias por placa. 
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As células foram irradiadas em placas de Petri 

de vidro, sendo o volume da suspensão determinado de acor

do com o diâmetro da placa, de modo que a espessura da pr£ 

paração não excedesse l(um) milímetro. Durante a exposição, 

a placa aberta, ã temperatura ambiente, foi agitada manual^ 

mente, para permitir homogeneidade na distribuição da do

se. 

As células de E.coti K12S foram submetidas a do

ses crescentes de UV, após o que volumes de 0,1 ml da sus

pensão eram retirados, diluídos e semeados como descrito 

no item 5.2 deste capítulo. 

A curva de sobrevivência foi construída relacio-

nando-se,em papel semi-logarítmico, a fração de sobreviven 

tes nas ordenadas (logarítmicas) com as doses de radiação 

correspondentes (escala linear das abscissas). 

Determinou-se então, graficamente, a dose de ra

diação ultravioleta capaz de reduzir a 10% o número ini

cial de colônias (DL10) que, em nosso sistema experimental, 

foi de 60 J.m . 

Todas as manipulações, durante e após as irradia 

ções, foram realizadas sob luz amarela, para impedir pos

sível fotorreativação. 
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5.4 - Tratamento com soluções tóxicas (ST)* 

Células bacterianas irradiadas com a DL10 foram 

tratadas com ST dos diferentes açúcares a serem estudados, 

o volume desta sendo calculado de maneira que constituísse 

101 do volume total da preparaçlo. Deste modo, embora o nü 

mero real de moléculas tóxicas fosse desconhecido, para 

qualquer sacarídeo estudado tínhamos constante o núirero de 

moléculas de soluto. Tratamentos idênticos foram realiza

dos com SC*, como controles para os experimentos. 

Após a adição das soluções dos açúcares (tanto 

SC quanto ST), as culturas foram mantidas em banho-maria a 

37°C com agitação (125 oscilações por minuto), por perío

dos de 60 a 120 minutos, exceto quando especificamente de£ 

crito. O mesmo procedimento foi feito para culturas não ir 

radiadas. 

Em intervalos de tempo regulares, alíquotas fo

ram retiradas, convenientemente diluídas e semeadas como 

descrito anteriormente. A fração de sobrevivência foi cal

culada pela razão entre o número de colônias contadas nas 

placas, após o tratamento e o número de colônias iniciais. 

5.5 - Inibição da atividade de radicais peróxido em so 

lução 

* - Designamos ST • SC soluções obcídss como descrito no 
itta 4 desce capítulo. Ea nossos experimentos, utilise 
mos soluções dez vezes diluídas (ST/10 • SC/10),exceto" 
quando especificado. 
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Cinéticas áe inativação, em condições se 

melhantes às descritas acima foram realizadas na presença 

de catalase (perõxido de hidrogênio oxido-redutase, E.C. 

1.11.1.6), sendo adicionada ao meio de incubaçlo nuna con

centração final de 0,lmg de proteína por mi li litro (ativi

dade: 1.520.000pu/ml)*, adquirida da nCalbiochem",Califor-

nia, EUA. 

* - Uma unidade da enzima t definida como a quantidade da 
catalase capas de catalisaria transformação de lmol de 
H,02 por minuto, nas condições em teste. 



CAPITULO III - RESULTADOS 

1 - DETERMINAÇÃO DE CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ST-GLICOSE: 

1.1 - Efeito de diferentes concentrações de ST-glicose 

na viabilidade celular 

Experimentos foram realizados para determinar o 

efeito de diversas concentrações de ST-glicose sobre célu

las de E. colí K12S, irradiadas ou não. A análise dos re

sultados mostrados na figura 1 demonstra que, arbitrando -

-se como 1 a concentração de ST-glicose obtida como descri 

to no Item 4 de Material e Métodos, concentrações inferio

res ã STG/100 apresentam efeito letal negligenciavel tanto 

em células irradiadas como em não irradiadas. Para células 

em ambas condições, incubações com concentrações compreen

didas entre STG/100 e STG reduzem a viabilidade celular , 

observável através da comparação das taxas de inativação*. 

Para todas as concentrações testadas, o tratamento com SC-

-glicose não exerce qualquer alteração na viabilidade ce -

lular (resultados não mostrados). As frações de sobrevlven 

cia ao fim de 20 minutos de incubação, observáveis nas ci-

* - Medida da variação do número da colônia* em placas COII 
tendo meio nutrients por unidade da tempo da u« dado 
tratamento; corresponde a tangente da curva repre»ent£ 
tiva da cinética de inativação no tempo considerado. 
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TEMPO DE INCUBAÇÃO (minutos) 

Figura 1 - Efeito de diferentes concentrações de ST-glicose em células 
de E.coti K12S. 

- - 8 -
Células de E.coti K12S, cultivadas em meio mínimo até 2x10 células/ml 
foram filtradas e ressuspensas em SSM9. Partes iguais da cultura foram 
submetidas ã irradiação com UV (60J.m ) e incubação, em banho-maria 
com agitação, a 37°C, com ST-glicose nas diluições finais de: 
( • ) STG; 
( f ) STC/2; 
( • ) STG/10; 
(• ) STG/100; 
( k) STG/1000; 
Ciniticas de inativação de células não irradiadas tratadas nas condi
ções descritas acima estão representadas por símbolos vazios. 
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10 10 " 10 " 10" 

CONCENTRAÇÃO DE ST 

Figura 2 - Sobrevivência de células de B.coti K12S à diferentes d i l u i 
ções de ST-glicose. 

Células de E.coLL K12S cultivadas em meio M9, até a fase exponencial, 
f i l tradas e ressuspensas em SSM9 foram incubadas com ST-glicose por 20 
minutos, em banho-maria com agitação, a 37°C ( O ) . Células previamente 
irradiadas com UV (60J.m~2) foram submetidas ao mesmo tratamento ( • ) . 



-29-

niticas de inativação da figura 1, foram relacionadas às 

diferentes concentrações de ST-glicose utilizadas, como po 

de ser visto na figura 2. 

1.2 - Influência de condições de incubaçao na amplitu

de do efeito letal 

1.2.1 - Intensidade de aeração 

A intensidade do efeito letal de STG/10 

em três diferentes condições de incubaçao que resultam em 

variações da cinética de trocas gasosas entre as culturas 

e o meio ambiente pode ser observada na figura 3. 

Este resultado nos permite verificar que, 

quando o tratamento ê realizado em tubos de hemõlise, sem 

aeração, não há variação do número de UFC da cultura. Nas 

condições onde se facilitou as trocas gasosas (tanto por a 

eração quanto por agitação) observa-se a expressão do efel 

to letal de STG/10. 

1.2.2 - Velocidade de agitação 

Da mesma forma que diferentes condições, 

permitindo uma maior exposição da preparação â atmosfera 

do recipiente, promovem variações no efeito de STG/10,- a 

possibilidade de trocas gasosas mostra uma relação direta 

com este efeito. Como pode ser observado na figura 4,ciné-

ticas de inativação, por STG/10, de volumes constantes de 

suspensões celulares tem amplitude variável em função da 

velocidade de agitação do frasco de Erlenmeyer mantido em 
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TEMPO DE INCUBAÇÃO (minutos) 

Figura 3 - Efeito_da STG/10 en células de E.coti KI2S sob diferentes 
condições de aeração. 

Células de E.cctl K12S, cultivadas en seio mínimo até a fase exponenci 
ai de crescimento foram filtradas, ressuspensas ea SSM9 e irradiadas 
com UV (60J.a~ ). Volumes constantes,de 2al, desta cultura foraa tra
tados com STG/10, a 37 C, es: 
( • ) tubos de hemólise (105mm x 15 na); 
( â ) tubos (200ma x 25ma) com aeração; 
( • ) frascos de Erlenmeyer (capacidade de 50al), coa agitação; 
Células não irradiadas submetidas aos mesmos tratamentos tea suas ciní 
ticas representadas por símbolos vazios. 
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0 100 200 300 

VELOCIDADE DE AGITAÇÃO (Oscilações/minuto) 

Figura 4 - Efeito de STG/10 em E.cotc K12S em diferentes velocidades 
de agitação. 

Células de E.cotc K12S, na fase exponencial de crescimento, filtradas, 
ressuspensas e irradiadas em SSM9 com U\M60J.m 2) foram incubadas com 
STG/10 a 37 C, em banho-maria com agitação. A velocidade de agitação, 
medida em número de oscilações por minuto, variou de_0(zero) até 300, 
De cada cinética de inativação obtida tomamos a fração de sobrevivên
cia ao fim de 20 minutos de tratamento e relacionamos ao respectivo nu 
mero de oscilação por minuto. 
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banho-maria a 37 C. A incubação com agitação, na velocida

de de 125 oscilações por minuto foi utilizada nos experi -

mentos subsequentes. 

1.2.3 - Temperatura 

O efeito letal de STG/10 varia de acor

do com a temperatura de incubação da preparação, sendo des 

prezlvel a 0 C. Os resultados apresentados na figura 5 mos 

tram que o maior efeito observado em nossas condições expe 

rimentais foi quando da incubação a 48 C, onde por si só a 

temperatura reduz a viabilidade de células irradiadas e 
-2 

tratadas com SCG/10 a 2 x 10 . 

1.2.4 - Incubação em atmosfera de nitrogênio(NJ 

A dependência da aeração do meio de cul 

tura para a expressão do efeito letal de STG/10 nos levou 

a especular sobre a possível importância do oxigênio para 

as reações. Para testar esta hipótese, suspensões de célu

las de í.coli K12S, em presença de STG/10, foram submeti -

das a uma corrente de nitrogênio, por 10 minutos, no gelo, 

para diminuir, durante este tempo, a probabilidade de ocor 

rer reações dependentes do oxigênio. Os frascos de Erlen-

meyer foram mantidos fechados até a retirada de alíquota 

correspondente a um dado tempo de tratmento, sendo então 

desprezados. Os resultados apresentados na figura 6 demons 

train a baixa eficiência letal de STG/10 mantida em atmosfe 

ra de N2. Suspensões celulares foram incubadas com SCG nas 
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Fi gura Cinéticas de ínatívação de células de E.cotí K12S 
STG/10 em diferentes temperaturas de incubação. 

por 

o»! 
de 

Células de í.cotL K12S, cultivadas em meio mínimo, irradiadas coa 
(60J.m *) foram tratadas com STG/10 nas seguintes temperaturas: 
25 , 37 e 48 C. As frações de sobrevivência ao fia de 20 minutos 
tratamento foram relacionadas i cada temperatura, nas seguintes condi
ções: 
( • ) células irradiadas tratadas coo SCG/10; 
( • ) células irradiadas tratadas coa STG/10; 
Os símbolos vazios se referem ãs células não irradiadas. 
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TEMPO DE INCUBAÇÃO (minutos) 

Figura 6 - Cinética de inativação de E.cotL K12S por STG/10 em atmos
fera de ^2' 

Células de E.cotL K12S, cultivadas em_meio M9, filtradas e ressuspen-
sas em SSM9, irradiadas com UV (60J,m 2 ) ou não, foram incubadas com 
STG/10, em frascos de Erlenmeyer por onde se passou uma corrente de 
N£, por 10 minutos; as cinétícas de inativação foram realizadas por a-
té 120 minutos como descrito no item 5.4 de Material e Métodos. As cur 
vas representam: ~* 
( • ) tratamento em atmosfera de N2; 
( • ) tratamento em atmosfera de ar; 
Experimentos com bactérias não irradiadas foram realizados, paralela
mente, cujos resultados estão representados pelos símbolos vazios. 
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mesmas condições descritas, como controle. 

1.3 - Variação da toxicidade de STG/10 por prévia in-

cubação 

Com o objetivo de se determinar a variação do 

efeito de STG/10 em relação ao tempo decorrido entre sua 

obtenção e utilização, testamos sua atividade sobre célu

las bacterianas em diferentes tempos pós-obtenção. Os re

sultados apresentados na figura 7 demonstram que a ativida 

de tóxica de STG/10 sobre células de í.coli K12S é acentu-

adamente modificada por previa incubação em frascos de Er-

lenmeyer, a 37 C, com agitação, por períodos variando de 

zero a 60 minutos. A variação do fator de sensibilização * 

ocorre tanto em presença como em ausência de células bacte 

rianas irradiadas (resultados não mostrados). A atividade 

de STG/10 sobre células não irradiadas permanece constante 

para qualquer tempo de pré-tratamento (resultados não mos

trados) . A STG/10 previamente incubada em atmos fera de ni 

trogênio apresenta discreta variação no fator de sensibili 

zação (figura 7). 

2 - ESTUDO DO EFEITO DE STG/10 EM SUSPENSÕES CELULARES SUB 

METIDAS A IRRADIAÇÃO COM DIFERENTES DOSES DE UVt 

* Termo adotado para expressar a razão entre valores dt 
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Células de E.coli. K12S expostas a doses crescentes de 

UV foram incubadas com STG/10, como descrito no Item 5.4 

de Material e Métodos. Como pode ser observado na figura IV 

hã um aumento no fator de sensibilização por UV até a dose 

-2 -
de 60 J.m , apôs o que é atingido um patamar; a partir de 

-2 -

150 J.m e observado um ligeiro decréscimo neste fator. A 

sensibilização das células â atividade de STG/10 pela radi 

ação UV é também evidenciada pela comparação entre o T * 

para células não irradiadas, igual a 73 minutos, e para cé 
-2 -lulas irradiadas com, por exemplo, 60 J.m , que e de 5,6 

minutos. 

3 - EFEITO DE SOLUÇÕES TÕXICAS OBTIDAS A PARTIR DE MONO E 

DISSACARlDEOS: 

Uma série de sacarídeos (vide quadro II), submetida ã 

esterilização em autoclave, na presença de fosfato, em pH 

alcalino, condições idênticas ãs de obtenção de STG, como 

descrito em Material e Métodos, teve sua atividade testada 

em células de E.coli K12S, irradiadas ou não. 

3.1 - Efeito de soluções de sacarídeos redutores em 

suspensões bacterianas 

* - Por comparação com D0, T0 corresponde ao tempo neceiú 
rio para produzir, em média, um evenco letal irreparí" 
vai por célula; nessa tempo, o número da células rema
nescentes é reduzido a 37X, sendo numericamente igual 
ao inverso da taxa da ínatívação. 
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120 160 

DOSE ( J.m"2) 

Figura 8 - Variação no fator de sensibilização ã STG/10 em função de 
pré-exposição a diferentes doses de UV. 

Uma cultura de E.coti K12S, na fase exponencial de crescimento, filtra 
da a ressuspensa em SSM9 foi dividida para irradiação com doses crês** 
centea de UV; apôs cada dose, uma amostra foi retirada e incubada, em 
banho-maria com agitação a 37°C, em presença de STG/10. 0 fator de sen_ 
sibilização ã STG/10 para cada dose de UV foi calculado pela razão en
tre o T0 da cínétíca de inativaçâo após cada dose, e o T 0 para células 
não irradiadas. 
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Soluções de mono ou dissacarldeos redutores, 

quando esterilizadas a quente, em presença de fosfato, em 

pH albalino, apresentam efeito tóxico sobre células de E. 

coti K12S. Os resultados apresentados nas figuras 9,10e 11 

mostram uma inativaçao mais acentuada quando bactérias são 

previamente irradiadas com UV. A amplitude dos efeitos va

ria de acordo com a natureza química dos sacarldeos, embo

ra a forma das curvas das cinéticas de inativaçlo seja se

melhante. 

As ST dos diferentes sacarídeos exercem um dis

creto efeito letal sobre células não irradiadas. A curva 

de inativaçao observada apresenta um paralelismo com a por 

ção final da curva representativa da inativaçao, por ST , 

de bactérias irradiadas. 

As SC dos referidos sacarídeos não exercem sig

nificativo efeito em células de E.coli K12S, quando o pa

râmetro considerado é a diminuição do número de células ca 

pazes de formar colônias em placas com meio nutriente. 

A incubação de células bacterianas com ST na 

presença de catalase demonstra um papel inibidor desta en

zima sobre a ação das substâncias tóxicas em solução. Quan 

do do tratamento de células por SC, a presença de catalase 

durante a incubação não modificou significativamente a res 

psta celular (resultados não mostrados). 
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Figura 9 - Cinéticas de inativação de células de E.coti K12S por so
luções de monossacarideos redutores e fosfato» 

Células de E.coti K12S cultivadas até 2 x 10s células/ml emjneio (19 f£ 
ram filtradas e ressuspensas em SSM9, Partes destas suspensões foram 
submetidas aos seguintes tratamentos: 
( Q ) incubação com SC por 120 minutos, em banho-maria com agitação a 
37 C; 
( O ) incubação com ST, nas condições acima descritas; 
( • ) irradiação com UV (60J.nT2), seguida de tratamento com SC, por 
120 minutos, em banho-maria com agitação a 37 C; 
( • ) irradiação com UV (60J.nT2), seguida de tratamento com ST, como 
descrito acima; 
( A ) irradiação com UV (60J.o~2), seguida de tratamento com ST, em 
presença de catalase, como descrito no item 5.5.1 de Material e Méto
dos. 
At soluções de tratamento (ST • SC) foram obtidas segundo o citado no 
item 4 de Material e Métodos, utilizando-se fosfato dissódico e os sa-
carideos: ( A ) frutose; ( B ) galactose; 
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Figura 10 - Cineticas de inativaçao de culturas de E.coti K12S, por so 
luções de monossacarideos redutores e fosfato. 

Condições experimentais e símbolos idênticos aos da figura 9. As solu
ções de sacarldeos e fosfato foram obtidas com: ( A ) glicose; ( B )ma 
nose. 
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SO 120 

Figura 11 - Cinéticas de inativaçao de culturas de E.coti K12S, por 
soluções de dissacarideos redutores e fosfato. 

Condições experimentais e símbolos idênticos aos da figura 9. As solu 
ções de sacarídeos e fosfato foram obtidas com: ( A ) lactose;(B )mal 
tose. 
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3.1.1 - Características das ST de sacarIdeos re-

dutores: 

(i) pH 

Antes da esterilização á quente, todas 

as soluções de sacarídeo e fosfato dibásico mostram apro

ximadamente o mesmo pH, variando de 8,5 a 9,0. Após a hi-

drólise alcalina ã quente, o pH das soluções resultantes 

varia de 6,5 a 7,0. Nas SC, onde a esterilização das solu

ções de fosfato e sacarídeo ocorre separadamente, o pH das 

mesmas não se altera em esterilização por autoclave, perma 

necendo de 4,5 a 5,5 para os sacarídeos e 9,5 para o fos

fato dibásico. As SC, quando colocadas em contato com a 

suspensão bacteriana são eficientemente tamponadas pelo 

SSM9, permanecendo o pH da preparação em torno de 7,0 se

melhante ao das preparações com ST. 

Soluções de sacarIdeo-fosfato, esterili

zados por filtração em membranas de nitrocelulose não apre 

sentam variação de pH, que s*> mantém entre 8,5 e 9,0 antes 

e após a esterilização. A solução assim obtida também é e-

ficientemente tamponada por SSM9, não apresentando efeito 

letal adicional sobre células de E.colí K12S irradiadas,se 

comportando como uma solução controle (resultados não mos

trados) . O pH durante a incubação de suspensões bacteria-

nas Irradiadas ou não em presença de ST ou SC mantém-se 1-

nalterado para qualquer tempo de tratamento. 
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(ii) Determinação de peróxidos orgânicos 

e substâncias redutoras em solução 

A produção de uma série de substâncias 

tóxicas em solução é acompanhada pelo aparecimento de pig-

nentos amarelos e castanhos, os quais dão ãs ST uma tonali 

Jade castanha cuja intensidade varia de acordo com o saca-

rideo utilizado. Para ensaios cuja indicação é por varia

rão de cor, tornou-se necessário tratar as ST com carvão a 

tivado (Baumgartner 1938). O processo de adsorção, no car

vão, das moléculas responsáveis pela coloração das solu

ções não resulta em variação na atividade tóxica das ST 

ios diferentes sacarídeos (resultados não apresentados). 

Após a descoloração, ensaios qualitati

vos com o reagente de Benedict comprovam a capacidade redu 

tora das ST, indicando, portanto, a presença, em solução, 

de a-OH aldeidos e(ou) ct-OH cetonas e(ou) a-ceto aldeídos. 

Nas mesmas ST descoloradas a reação de 

ILehner indica a presença de peróxidos em solução. 

3.2 - Efeito de soluções de sacarídeos não redutores 

em suspensões bacterlanas 

Dissacarídeos não redutores, quando submetidos 

ãs mesmas condições de esterilização anteriormente descri' 

tas, apresentam efeito tóxico neg11genelável em células de 

E.coli K12S, como visto na figura 13. Mesmo no caso de e-
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120 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (minutos) 

Figura 12 - Cinéticas de inativação de células de E.COlÁ K12S , 
soluções de dissacarideos não redutores e fosfato. 

por 

Condições experimentais e símbolos como descritos na legenda da figu
ra 9. As soluções de tratamento foram obtidas como descrito em Mate -
rial e Métodos, com fosfato dissódico e: ( A ) sacarose; ( B ) trealo 
se. 
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feito letal de pequena amplitude, observamos a neutraliza

ção pela catalase. As SC destes sacarídeos não exercem e-

feito letal sobre as suspensões de E.coti K12S. 

3.2.1 - Características das soluções de sacarí

deos não redutores: 

(i) pH 

0 pH destas soluções, similarmente ao o-

corrido com os sacarídeos redutores, foi reduzido durante 

a autoclavação, variando de 8,5 ou 9,0 a 6,6 ou 7,0. O a-

quecimento, em pH alcalino origina, neste caso, apenas pig 

mentos amarelos. 

(ii) Determinação de peróxidos orgânicos 

e substâncias redutoras em solução 

A não reatividade das soluções com o rea 

gente de Benedict sugere a ausência dos radicais para os 

quais este é -sensível. 

Nestas soluções de sacarídeos não reduto 

res, peróxidos não foram detectados pela reação de Lehner. 



CAPITULO IV - DISCUSSÃO 

As condições para a análise do efeito letal de solu

ções de ST-glicose sobre células de B.coli K12S foram ini

cialmente determinadas. As curvas de sobrevivência de célu 

Ias bacterianas, irradiadas ou não, a diferentes concentra 

ções de ST-glicose apresentadas na figura 2 nos permitem 

verificar que, para tratamentos por 20 minutos, com a solu 

ção tóxica, as diluições em torno de 10 são aquelas que 

apresentam maior diferença nos níveis de sobrevivência en

tre bactérias irradiadas ou não. 

Para diluições superiores ou inferiores ã escolhida, 

tal diferença ê de menor amplitude. Para as últimas, o e-

feito letal é de grande extensão, tanto para células irra

diadas como para não irradiadas (ver figura 1), provavel

mente por um efeito independente da prévia irradiação e 

(ou) expressão da atividade de alguns componentes das ST, 

presentes em baixa concentração. 

As cinéticas de inativação obtidas quando as células 

tratadas por STG/10 foram mantidas em meio de cultivo (mí

nimo ou complexo) foram idênticas àquelas quando da incu-

bação em SSM9, desde que permanecesse constante o pH nas 

diferentes condições (resultados não mostrados). Este re

sultado pode ser interpretado como se, durante o processo 

de obtenção de , nem todas as moléculas de glicose so-
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fressem Use alcalina, ou então ocorresse isomerização em 

outras formas de sacarídeos utilizáveis como fonte de ener 

gia (Shallenberger e Birch 1975), tornando o SSM9 semelhan 

te a meio de cultivo para estas bactérias prototrõficas. 

Os resultados mostrados nas figuras 3 e 4 permitem su

gerir ser a atividade letal de STG/10 dependente da aera-

ção do meio; a incubação para tratamento em frascos de Er-

lenmeyer, em banho-maria com agitação (125 oscilações por 

minuto) foi utilizada nos experimentos, uma vez que veloci 

dades superiores nâo parecem promover mais alterações no 

efeito tóxico, sendo que a curva representativa do fenôme

no tende a um patamar. 

A observação de que o efeito letal da redutona, um 

dos prováveis componentes da STG/10, só se expressa em pre 

sença de oxigênio (Leitão, comunicação pessoal), nos per

mite interpretar a dependência da aeração como um fenômeno 

semelhante. 

A forma da cinética de inativação em presença de nitro 

gênio (figura 6), em comparação com a obtida em presença 

de oxigênio, sugere estar o efeito letal de STG/10 associ

ado a uma ativação ou mesmo geração de substância(s) tcxi-

ca(s) durante a incubação, dependente do oxigênio. 

A inibição do efeito de STG/10 exercida pela catalase, 

* A catalase decompõe o» peroxidos segundo a reação gral: 

2 ROOH • 2 ROH + 0. (Keillin e Hartree 1945) 
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uma peroxido de hidrogênio ôxido-redutase (figuras 9,10 e 

11), demonstra que as substâncias geradas nesta solução , 

responsáveis por seu efeito, se comportam como perõxidos 

ou indutoras dos mesmos no meio intracelular. O fato de 

que agentes redutores sejam capazes de reverter a ação de 

soluções de glicose-fosfato permite sugerir que sua ativi

dade esteja associada a compostos carbonílicos, provavel

mente aldeídos (Finkelstein e Lankford 1957). Sob várias 

condições experimentais, quando há moléculas oxidantes em 

solução, aldeídos podem formar hidroxialquilperóxidos rea

tivos e(ou) radicais livres (Auerbach et ai. 1977). Se,por 

outro lado, na STG/10 já houver radicais peroxido, quando 

o tratamento ocorrer em soluções, em presença de oxigênio, 

o contato com ácidos nucleicos ou seus componentes origina 

rã peroxido de hidrogênio e uma série de hidroperóxidos or 

gânicos, através da reação do oxigênio com radicais do so-

luto (Michaels e Hunt 1978). Assim, um número inicial de 

perõxidos, formados durante o processo de obtenção de STG, 

teria sua atividade ampliada pela presença de oxigênio, ao 

promover a formação de novos radicais e ativação dos já e-

xistentes. 

Várias hipóteses podem ser aventadas para justificar 

tal comportamento; a primeira seria que as substâncias pre 

sentes em STG/10 interfeririam em processos de õxido-redu-

ção celulares. Alternativamente, a(s) própria(s) substân -



-50-

ciafs) poderia(m) sofrer oxidação, cujo grau dependeria de 

níveis de oxigênio da preparação. Tal interpretação seria 

coerente com a cadeia de reações que grupos carbonila li

vres sofrem em presença de oxigênio*. 

Essas hipóteses são reforçadas pela análise dos re

sultados da figura 7. De zero até vinte minutos de incuba-

ção, a 37 C, podemos observar um aumento na atividade tó

xica sobre células irradiadas, que posteriormente decresce 

a níveis inferiores aos do momento inicial; isto reforça a 

idéia de ativação (ou geração) de substâncias tóxicas. No 

entanto, se a solução for mantida a 4 C, a atividade ini

cial se mantém constante até uma hora após sua obtenção(re 

sultados não apresentados). Esta variação da atividade e a 

taxa de inativação aproximadamente constante após 40 minu

tos são independentes da presença de células bacterianas 

(resultados não mostrados), o que sugere que reações mole

culares (provavelmente as descritas anteriormente) ocorram 

a nível de compostos presentes nas ST. Outro dado que 

concorda com esta hipótese é o fato de se observar uma baî  

xa eficiência, constante, em soluções de ST-glicose manti

das a 37°C, em atmosfera de nitrogênio (figura 7). 

* R-C^Q •* R-C*Q • H ' Radicai* livres 

R-C ' • 0, -*• R-C^Q Radical perõxido livre 

*-< • * < r ' - R-C-Ô • R < r H p»acido 

onde R é qualquer grupamento alquil ou hidroxialquil. 
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O efeito de STG/10 sobre suspensões bacterianas, como 

pode ser visto na figura 5, é tão maior quanto o for a tem 

peratura na qual o tratamento é realizado. Este efeito po

de ser justificado por diferentes taxas de ativação de ST-

-glicose ou de indução de lesões no DNA (ou outras macro-

moléculas) a cada temperatura ou pela própria interferên

cia da temperatura nos processos de restauração do DNA ou 

por mais de um destes fencrenos (Tyrrell 1976). 0 efeito 

praticamente nulo a 0 C nos leva a supor a necessidade de 

um metabolismo, mesmo reduzido, nas células bacterianas pa 

ra expressão do efeito das ST. A temperatura escolhida pa

ra os tratamentos foi a de 37 C, compatível com os proces

sos metabólicos celulares. 

A observação das cinéticas de inativação de células de 

E.cotl K12S por STG/10 nos permite identificar duas por

ções na curva: nos primeiros 20 minutos, uma intensa inat:L 

vação, após o que o processo prossegue numa taxa menor. O 

sinergismo (para conceituação e discussão, ver Tyrrell 

1978) UV-ST é reduzido após os primeiros 20 minutos de in-

cubação. Possivelmente, este efeito acentuado pode ser de

vido ã adição de lesões induzidas pelas substâncias tóxi

cas e quebras no DNA decorrentes do processo de restaura

ção e(ou) interferência no reparo. Ao fim de 40 minutos, 

pela diminuição da atividade de reparo a ação de STG/10 en 

traria num equilíbrio entre indução e restaurações de le-
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sões provavelmente semelhante ao que ocorre em bactérias 

não irradiadas. 

Vários autores (Alcantara Gomes 1966, Caldas et ai. 

1968) apontaram a influência da prévia irradiação com UV 

no efeito letal de ST-glicose. Uma série de compostos di-

carbonílicos, como glioxal, redutona e aldeído pirúvico, 

presentes em ST.glicose (vide tabela I), reagem diretamen

te com ácidos nucleicos ou seus componentes, possivelmente 

por duas reações sucessivas, através de gruparr.entos carbo-

nila. Embora tais reações ocorram facilmente com nucleotí-

deos e nucleosídeos, DNA nativo, em dupla hélice, dificil

mente sofre tais processos; no entanto, tratamentos de DNA 

que destruam as pontes de hidrogênio permitem o acesso dos 

grupamentos reativos, após o que o DNA permanece desnatu-

rado (para maiores detalhes, ver Auerbach 1977) . 

Em nossos experimentos, variando as doses de radiação 

UV, observamos que células de E.coli K12S irradiadas apre

sentam uma curva de inativação sigmóide, que passa a expo-

nencial, quando uma incubação com STG/10, por 20 minutos é 

realizada antes do plaqueamento; resultados semelhantes fo 

ram encontrados para tratamentos com redutona. (Alcantara 

Gomes et ai. 1970), tendo sido interpretado como interfe

rência nos processos de restauração. Nossos resultados (fJL 

gura 8) mostram que, para doses correspondentes â região 

do "ombro" da curva de sobrevivência, há um aumento no si-
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nergismo UV-STG/10 ã proporção que se elevam as doses, a-

tingindo um valor máximo no inicio da porção exponencial, 

permanecendo constante até doses nas quais a inativaçao 

por ÜV deixa novamente de ser exponencial. 0 sinergismo UV-

-STG/10 sugere que pelo ir.enos alguns efeitos dos dois tra

tamentos sejam exercidos sobre um ir.esmo substrato. Uma in

terpretação para este resultado pode ser dado pelo modelo 

proposto por Bonura e Smith (1975), no qual a inativaçao 

de células de E.coli selvagem por radiação UV seria deter

minada pela superposição de lacunas, produzidas enzimatica 

mente em hélices opostas do DNA; para doses crescentes de 

radiação UV, a interferência de STG/10 em alguma etapa de 

processo de reparo e(ou) a indução de novas lesões seria 

redundante com as lesões já formadis, determinando a dimi

nuição no sinergismo. 

0 estudo do efeito de soluções de diferentes sacarí-

deos sobre células bacterianas mostrou que o efeito letal 

ê dependente da capacidade destes sofrerem reações de cara 

melização. Por conseguinte, apenas sacarídeos redutores 

são capazes de gerar soluções tóxicas, cuja atividade é 

função da presença de perõxidos e(ou) substâncias com capa 

cidade redutora. Embora as cinéticas de inativaçao celular 

por estes sacarídeos sejam de forma semelhante e seus efeî  

tos igualmente bloqueados pela catalase (figuras 10, 11 e 

12), as diferenças na amplitude das curvas podem ser jus

tificada pelas características químicas, e reativldade de 
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cada um dos sacarídeos. A frutose, cujo pH estável em so

lução é de 3,3 ao ser colocada em pH alcalino sofre maior 

perda de estabilidade de sua estrutura que a glicose, cujo 

pH de estabilidade é 4,0 (Englis e Hanahan 1945), sendo es_ 

te possivelmente um fator responsável pelo maior teor de 

produtos tóxicos, em solução, resultando na maior inativa-

ção celular. 

No caso de dissacarídeos não redutores, o efeito letal 

de pequena amplitude (vide figura 13) pode ser explicado 

por presença de resíduos de seus monossacarídeos componen

tes ou geração dos mesmos durante o tratamento em pH al

calino, por hidrõlise parcial. Tal resultado sugere que 

dissacarídeos não redutores e polissacarídeos poderão a-

presentar efeito semelhante aos descritos para os reduto

res desde que uma prévia degradação de suas cadeias resul

te no aparecimento de resíduos de seus componentes. 

Ao se observar o comportamento da população celular i£ 

radiada ou não, quando tratada com SC, verificamos uma me

nor taxa de crescimento. No caso de incubação com SC dos 

diversos sacarídeos que não glicose, esta fase de latência 

pode ser justificada pela necessidade de "desrepressao" de 

vias metabólicas para utilização destas fontes de carbono 

(Cohen 1977). Para todos os sacarídeos redutores, o fato 

destes estarem em presença de fosfatos, a 37 C também pode 

acarretar uma pequena taxa de reações intrínsecas, capazes 

de gerar alguns perôxidos e substâncias redutoras em solu-
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ção. 

Podemos concluir que a atividade tóxica de soluções de 

sacarfdeos redutores em pH alcalino ê dependente de prévia 

reação onde são gerados radicais mais fortemente redutores 

que, na célula, agem como peróxidos e(ou) seus indutores. 

Para diferentes sacarídeos, a expressão da atividade é re

gulada pelos mesmos fatores (pH e temperatura de incuba-

ção) , sendo inibida pela peroxido de hidrogênio oxido redu 

tase. 

Tais fatos nos levam a concluir que, dentre uma série 

de prováveis produtos de termodegradação, o efeito tóxico 

sobre sistemas bacterianos ê semelhante para qualquer saca 

rídeo redutor. 



RESUMO 

A esterilização a quente de mono e dissacarídeos redu-

tores, na presença de fosfatos que tornam alcalino o pH, 

promove reações de carameli2aç!o que resultam em una série 

de produtos de degradação. Dentre estes, os de natureza ai 

deídica parecem ser os responsáveis pela diminuição da via 

bilidade de células de E.cotZ proficientes em reparo do 

DNA. Nestas células, uma interação positiva é observada en 

tre os efeitos das soluções tóxicas e os da radiação UV. 

Esta atividade tóxica é dependente do grau de aeração 

do meio de incubaçao e da temperatura do tratamento, poden 

do ser modificada por prévia incubaçao das soluções tóxi

cas â 37 C, o que não se observa em ausência de oxigênio. 

0 sinergismo UV-soluções tóxicas observado ê variável 

em função do tempo decorrido pós-irradiação e em relação 

ãs diferentes doses de radiação utilizadas, demonstrando 

um envolvimento dos processos de reparo na expressão do e-

feito das soluções tóxicas. 

0 efeito de soluções de dissacarídeos não redutores na 

viabilidade celular é negligenciãvel, indicando ser a gera 

çlo de substâncias tóxicas associada ã existência de pelo 

menos um grupamento carbonila livre na estrutura do sacar! 

deo. 0 efeito das soluções dos demais sacarídeos testados, 

quando mantidas as condições experimentais, é expresso a-
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través de cineticas de inativação, que apresentam forma se 

melhante e é igualmente inibido pela presença de catalase 

durante a incubaçao. 



SUMMARY 

The heat sterilization of reducing sugars, in the pres_ 

ence of phosphates, in alkaline pH, promotes caramel-

ization reactions, yielding a serie of degradation 

products. Among them, aldehyde-like con-pounds seem to be 

responsible for the decrease in viability of DNA repair-

-proficient E.coli cells. A positive interaction between 

toxic solutions and UV-radiation effects is observed in 

these cells. 

The toxic activity is dependent upon the enhancement 

of medium aeration and upon temperature. The activity of 

the toxic solutions is also modified by previous incuba

tion at 37 C, although this alteration does not occur in 

oxigen absence. 

The sinergism UV-toxic solutions varies in function of 

post-irradiation time and is dependent on UV dose, indi

cating the interference of repair processes in toxicity. 

The effect of non-reducing sugars on cellular viabili

ty is negligible, suggesting that toxic substances genera 

tion is linked to the presence of at least a free carbonil 

group in sugar structure. All tested reducing sugars, when 

experimental conditions remained constant, hava similarly 

shaped inactivation kinetics and their effects are equally 

inhibited by catalase activity, during incubation. 
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