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A grande dificuldade de identificação dos microorganismos (bactérias)

causadores dos processos infecciosos, está relacionada ao tempo necessário para se

obter um resultado preciso, cerca de 72 horas. Neste trabalho propôs-se reduzir o

tempo para cerca de 5 horas para a caracterização morfológica de bactérias, mediante o

uso da técnica neutrongráfica, visando estabelecer um método mais rápido e auxiliar aos

métodos já existentes. As amostras contendo os microorganismos, bactérias com

diferentes morfologias, após os procedimentos microbiológicos adequados foram

incubadas com B10 durante 30 minutos e em seguida depositadas numa placa de um

detetor sólido de traços nucleares (SSNTD), denominado de CR-39. Para a formação

das imagens, relativas as bactérias, o detetor foi submetido a um fluxo de nêutrons

térmicos da ordem de 2,2 x 10 n/cmn2.S provindos do canal J-9 do Reator Argonauta

IEN/CNEN. Para observar as imagens das bactérias em microscópio óptico, as lâminas

passaram por processo de revelação química. A análise das imagens revelou diferenças

morfológicas entre as espécies (Gram-positiva da Gram-negativa e coccus de baccilius),

em amostras contendo bactérias isoladas ou misturadas. Comprovou-se então a

viabilidade da técnica com a total caracterização morfológica dos microorganismos

qualitativa e quantitativamente em 2 horas.
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The great difficulty o identify microorganisms (bacteria) from infectious

processes is related o he necessary time to obtain a reliable resuil, about 72 hours. The

purpose of this work is o establish a faster method o characterize bacteria]

morphologies through he use of neutron radiography, which can take about 5 hours.

The samples containing he microorganisms, bacteria with different morphologies, after

lhe appropriate microbiologic procedures were ncubated with B!O for 30 minutes and

soon after deposited in a plate of a solid detector of nuclear tracks (SSNTD),

denominated CR-39. To obtain the images relative o bacteria, he detector was

submitted o he flow of thermal neutrons of lhe order of 2.2 x 05 n/CM2.S from he J-9

channel of lhe Reactor Argonauta (IEN/CNEN). To observe he images from bacteria in.

each sample under an optical microscope, he sheets were chemically developed. The

analysis of he images revealed morphologic differences aong he genera (Gram

positive from Gram-negative and coccus from baccillus), in samples containing either

isolated or mixed bacteria. We thus verified he viability of he technique o achieve

morphological characterization of different microorganisms. A quantitative approach

seemed also o be feasible with he technique. The whole process ook about 2 hours.
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Ágar - polissacarídeo seco, extraído de algas vermelhas e usado como agente

solidificante em meios de cultura microbiológicos.

Agentes quimioterápicos - substâncias químicas utilizadas para tratamento de doenças.

Colônia - crescimento de microorganismos, macroscópicamente num meio de cultura.

Cultura - população de microorganismos mantidas em meios nutritivos naturais ou

artificiais

DNA - um dos tipos de ácido nucléico que existem nas células, portador de informação

genética. 

Esfregaço - fina camada de material espalhada sobre uma lâmina de vidro para exame

microscópico.

Esporo - são formnas inativas (não estão em crescimento), que podem viver em

condições desfavoráveis, como dessecamento e calor, mas sendo expostas novamente

em condições ambientais apropriadas começam a crecer e tomnar-se células

metabolicamente ativas.

Fermentação microbiana - oxidação anaeróbica de compostos, mediante a ação
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infeccioso)

In vitro - Expressão aplicada às experiências biológicas realizadas em tubos de vidro ou

em qualquer outro tipo de frasco laboratorial.
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Incubação - manutenção de culturas microbianas sob condições favoráveis ao seu

crescimento.

Infecção - condição patológica devida ao crescimento de microorganismos num

hospedeiro sensível.

Inoculação - introdução artificial de microorganismos ou de substâncias químicas no

organismo ou num meio de cultura.

Lise - ruptura da célula, resultando em perda de componentes citoplasmáticos.

Lisozima - a enzima é uma proteína que quebra a ligação 1,4 glicosidica entre N-

acetilglucosamina e ácido N-acetilmnurâmico no peptídeo glicana, debilitando a parede

celular.

Lisostafina- proteína que quebra as ligações glicil-glicil nas pontes cruzadas do

peptídeo glicana da parede de bactérias Gram-positivas.

Microorganismos - forma de vida de proporções microscópicas.

Mutações - alteração genética estável, transmissível à progênie celular.

Pasteurização - processo que consiste no aquecimento, a temperaturas controladas, de

alimentos líquidos ou bebidas, a fim de garantir sua qualidade e destruir

microorganismos nocivos.

Patogênicos - capaz de produzir doenças.

Técnicas assépticas - técnica utilizada para isentar pessoas e lugares de
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1. - GENE RALIDADES

L1.) - Aspectos da Microbiologia

Estudos científicos mostram que os microorganismos são os primeiros indícios

de vida na terra, originados nos mares primitivos sob a forma de algas unicelulares,

bactérias e protozoários, há 4 bilhões de anos [. Porém, a primeira observação, e

portanto, a comprovação da existência desses seres só foi possível, com a invenção do

primeiro microscópio a cerca de 300 anos. Muitas teorias foram criadas, porém,

somente 200 anos após a primeira observação é que se chegou a uma conclusão sobre a

importância deles, sendo, então, criada a Microbiologia, ou seja, a ciência que tem a

finalidade de estudar a vida microscópica.

Quando se menciona a palavra microorganismos, a tendência natural das pessoas

leigas é sua associação aos processos infecciosos, à deterioração de alimentos e às

doenças de uma maneira geral. Entretanto, a maioria dos microorganismos não são

patogênicos, ou seja, não são causadores de doenças e até contribuem para manter o

equilibrio dos organismos vivos. Cabe mencionar que: 1) muitos microorganismos são

responsáveis pela cadeia alimentar dos rios, lagoas e mares; 2) no homem adulto,

podem existir cerca de 100 trilhões de células microbianas; 3) algumas delas,

denominadas de flora normnal, elaboram produtos metabólicos que podem inibir outros

micróbios; 4) as presentes no intestino são responsáveis pela digestão e síntese de

vitaminas K e algumas do complexo B. Na indústria, são utilizados para a produção de

acetona, ácidos orgânicos, enzimas, álcool e muitos medicamentos. Na indústria

alimentícia, os microorganismos são utilizados para a produção de iogurtes, queijos,

pães, vinagre, bebidas alcoólicas, dentre outros. Através da engenharia genética,

bactérias são manipuladas para produzirem importantes substâncias terapêuticas, tais

como, a insulina e o hormônio do crescimento humano. Com isso, pode-se concluir
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que a maioria dos microorganismos não são de todo prejudiciais ao homem, sendo, na

realidade, responsáveis pelo bem estar dos seres vivos.

Por outro lado, alguns microorganismos são nocivos, pois possuem alto grau de

patogenicidade, causando doenças e, muitas vezes, levando à morte se não identificados

a tempo de ser administrado o remédio capaz de combatê-los. Algumas bactérias são

dificeis de serem dentificadas, porque muitas vezes, não podem ser cultiváveis em

meios artificiais, outras por terem sofrido mutações (Staphylococcus aureus) ou por

algumas delas levarem dias ou até meses para se isolar colônias em meios de cultura.

Cabe ressaltar que até mesmo uma bactéria benéfica (flora normal), em caso de

uma deficiência do sistema imune do hospedeiro, pode se transformar num agente

agressor, chamado de patogeno oportunista. Assim sendo, o beneficio ou o maleficio

que um microorganismo pode provocar num ser vivo depende não só de sua

patogenicidade, mas, também, da habilidade do hospedeiro resistir à infecção.

Nas últimas décadas, grandes avanços tecnológicos foram obtidos em diversas

áreas, principalmente, aqueles para fins de diagnóstico. Apesar da queda na taxa de

mortalidade provocada pelas bactérias, a meta será cada vez mais diminuí-la e, até

mesmo, se possível, poder eliminá-la. O sucesso dos microbiologistas é comprovado

estatisticamente ao se comparar as causas de morte nos Estados Unidos desde o início

até o final do século XX. No começo do século XX, as causas principais de morte eram

doenças infecciosas (pneumonia e tuberculose); atualmente, tais doenças são de

importância secundária, pois a principal causa de morte é o câncer e doenças cardíacas.

Apenas nas últimas décadas, tomou a aumentar a estatística de casos de morte com o

surgimento da AIDS, devido ao oportunismo das bactérias ao atacarem organismos com

baixa imunidade. O controle das doenças infecciosas surgiu com o entendimento dos

processos das doenças, com a melhora de práticas sanitárias e da descoberta e uso de

agentes antimnicrobiais [2]. A negligência dos procedimentos sanitários pelas

autoridades, em áreas carentes dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento,

acarreta o aumento dos casos de doenças, tal como a tuberculose. Essa doença, que já

era considerada como doença do passado, em decorrência dos sucessivos abandonos ao

tratamento, as bactérias causadoras da tuberculose se tomaram mais resistentes e, não só

a AIDS contribuiu para o retomo da doença, mas também a alimentação inadequada e
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as pssimas condições de vida das populações mais carentes. Porém, com todo esse

desenvolvimento tecnológico, mesmo os equipamentos mais sofisticados, desenvolvidos

para fins de diagnóstico, não conseguem realizar os exames num tempo mínimo, com a

precisão desejada e com recursos financeiros mínimos, o que leva, muitas vezes, os

pacientes à morte. Existem equipamentos de alto custo capazes de identificar alguns

agentes infecciosos em questão de horas, se o mesmo for uma bactéria simples, porém,

para a identificação de determinadas bactérias, há necessidade de se esperar semanas,

pelo fato de: 1) necessitarem de um pré-cultivo; 2) porque sofreram mutações que

dificultam o diagnóstico; 3) porque, algumas vezes, não são cultiváveis em meios

nutrientes artificiais, sendo possível apenas o diagnóstico, após a inoculação realizada

em cobaias de laboratório, como no caso da Mycobacterium leprae.

As bactérias, assim como todo ser vivo, evoluiram, procurando se adaptar às

novas condições, tomnando-se mais resistentes, pelo processo seletivo. Algumas

possuem um meio de proteção, chamada de estratégia adaptativa, comum em alguns

micróbios, para enfrentar condições adversas, como no caso da BACTÉRIA IMORTAL,

batizada assim pelos seus descobridores. Ao se encontrar em condições desfavoráveis

a bactéria imortal produz um esporo (estrutura resistente de proteína onde empacota o

DNA), encerra as suas atividades metabólicas e se desidrata. Quando o ambiente volta

a melhorar, o esporo brota e vira novamente bactéria. Graças ao esporo formado, a

bactéria Bacilus permians, IMORTAL, pôde sobreviver 250 milhões de anos e agora foi

encontrada por pesquisadores americanos em uma mina no Novo México (EUA) [3].

I1. 2 - Aspectos da Neu trografia

A neutrongrafia é uma técnica de Ensaios Não-Destrutivos que faz parte do

escopo de um ramo da Física denominada Física Nuclear. A Física Nuclear surgiu no

início do século XX, em 1934, com a descoberta de Curie e Juliot, de que produtos de

algumas transformações nucleares induzidas eram radioativos. Abriu-se uma nova era

na Física Nuclear. Após a descoberta de que núcleos leves (boro, magnésio e alumínio)

bombardeados com partículas podem levar à formação de produtos radioativos,

descobriu-se que reações, nucleares induzidas por prótons, nêutrons, fótons e dêuterons

podem resultar em produtos radioativos [4]. Com o avanço das pesquisas, os nêutrons
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se revelaram efetivos em produzir transformações nucleares. Algumas reações têm um

rendimento relativamente alto sendo então usadas para detectar nêutrons, princípio

utilizado para a obtenção das neutrongraflas, que será detalhado em capítulo seguinte.

Inicialmente o principal campo de aplicação da neutrongrafia estava na indústria,

com uma gama extensiva de aplicações, devido ao desenvolvimento rápido nesta área,

dentre elas pode-se destacar [5]:

4manutenção de helicópteros e aeronaves e fabricação de turbinas: verificação

da existência de corrosão, umidade, defeitos adesivos, etc.;

<*indústria aeroespacial e pesquisa: controle da linha de montagem, QC de carga

de pólvora explosiva, função, lacres, isolamento, lubrificação;

4indústria de automóveis e pesquisa: estudo do fluxo de fluidos, lubrificações,

etc.;

4 indústria química e petroquímica: hidretação de aço, visualizam duas fases;

4ciência de materiais, cerâmica: distribuição de ligas, inclusões, densidade,

uniões e porosidade;-

4transferência de calor: visualização de duas fases e comportamento;

4indústria de defesa, artilharia: QC carga de pólvora explosiva e estruturas

mecânicas;-

*.Engenharia civil: analisa as amostras de concreto verificando possíveis

permeabilidades para água, envelhecimento do concreto, comportamento de

aço em concreto reforçado, etc.;

4Segurança Pública: detecção de drogas e explosivos em vias de transporte.

A neutrongrafia oferece ferramentas sem igual também nas áreas da não-

engenharia, tais como:

4 Medicina: sendo utilizada para diagnosticar câncer através da detecção de

tumores em tecidos, localização subcelular de boro com a tcnica BNCT

(Boron Neutron Capture Therapy), radiografia médica durante terapia de

pacientes com nêutrons rápidos;
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*Odontologia: na melhoria da técnica de obturação, observação do estado de

dentes debaixo de consertos com coroa de metal, implante dentário;

<'Biologia: no estudo de sementes e plantas através do crescimento e

desenvolvimento das raízes nos solos;

4> Utilização forense: na determinação de autenticidade ou integridade de

documentos, descobrindo cola, tinta e combinações de hidrogenio;

<'Artes: no exame de antiguidades, detalhes de estrutura e tamanhos,

identificação de objetos, investigações da falsificação de quadros de pintura a

óleo, caracterização do trabalho dos artistas.

A utilização da técnica neutrongráfica para fins de diagnóstico pode contribuir

substancialmente para a desmistificação em tomno das atividades desenvolvidas na área

nuclear. Quando alguma notícia é veiculada sobre a área nuclear, vem logo a mente

das pessoas a tragédia provocada pela bomba nuclear. Do mesmo modo acontece com

as bactérias: faz-se logo uma associação com os danos e não, com os beneficios.

Portanto, os trabalhos de pesquisa e as próprias técnicas utilizadas nas indústrias, que

visam às aplicações benéficas, deveriam ser mais divulgadas pelos meios de

comunicação.

Na próxima seção, é feita uma revisão bibliográfica do desenvolvimento da

técnica neutrongráfica e da Microbiologia, a fim de se tornar mais claro o interesse e os

conceitos que levaram à união de ambas para o propósito do trabalho.

No capítulo 11, são apresentados os fundamentos teóricos referentes à técnica de

neutrongrafia e à Microbiologia. Em se tratando da neutrongrafia, serão apresentados os

seguintes conceitos: nteração do nêutrom com a matéria, fontes de nêutrons, tipos de

detectores, neutrongrafla. Na Microbiologia, serão descritos: os tipos de bactérias

(morfologia e dimensões), constituição de membrana (Oram-negativa e Oram-positiva)

e métodos clássicos de diagnóstico microbiológico.

Uma descrição detalhada do sistema neutrongráfico utilizado, bem como da

metodologia aplicada, é apresentada no capítulo 111.

5



Os resultados obtidos na análise das neutrongrafias das amostras biológicas

(bactérias de diferentes morfologias e composição de membrana) so detalhadamente

apresentados e discutidos no capitulo IV,

Finalizando o trabalho, no capítulo V, so apresentadas as conclusões, bem

como as perspectivas para trabalhos futuros.

L 2 - OBJETIVO DO TRABALHO

Acreditando-se na potencialidade da técnica neutrongráfica para a caracterização

morfológi'ca de bactérias e na perspectiva de uma maior rapidez de resposta, por julgar-

se desnecessária a fase de pré-cultivo, resolveu-se proceder à avaliação da técnica e à

determinação dos parâmetros, de forma a se estabelecer um novo e mais rápido método

para fins de diagnóstico.

L.3 - DESENVOL VIMENTO HISTÓRICO

Os microorganismos foram observados pela primeira vez, há pouco mais de 300

anos, por Antony van Leeuwenhoek, em 1684. Leeuwenhoek construiu cerca de 250

miúcroscópios, dos quais o mais poderoso visualizava um objeto com aumento de 200 a

300 vezes. Ele observou as águas dos rios, infuisões de pimenta, saliva, etc. e ficou

entusiasmado ao ver objetos móveis e invisíveis a olho nu, que chamou de

"animáculos". Devido a descoberta desses aninmáculos' duas escolas de pensamento

sobre sua origem surgiram: a abiogénese, cujos defensores acreditavam que a vida

surgia de objetos inanimados, como resultado da decomposição de plantas e tecidos,

formando o conceito de geração espontâea e a biogênese, a qual seus seguidores

acreditavam que esses animáculos de Leeuwenhock se originavam de pais, como formas

de vida superiores. Muitos experimentos foram realizados para se comprovar a

veracidade das duas teorias.

Em 1745, John Needham cozinhou pedaços de carne, com a intenção de destruir

esses microorganismos pré-existentes, e colocou-os em frascos abertos. Ele observou a
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formação de colônias na superficie da carne e concluiu que surgiam espontaneamente a

partir da carne. Porém, em 1769, Lazzaro Spallazani ferveu caldo de carne num frasco

durante 1 hora e, então, o vedou. O resultado obtido foi a ausência de qualquer colônia

de miicroorganismo. Needham. refutou o resultado do experimento alegando que

Spallazani havia excluido o ar do meio e que este era essencial à vida e à geração

espontânea dos mnicroorganismos.

Após se passarem quase 100 anos, em 1836, Franz Schulze passou o ar através

de uma solução de ácido forte e depois aerou uma infusão de carne previamente fervida

em frasco fechado. Em 1837, Theodor Schwann fazia passar o ar através de tubos

aquecidos e então aerava o caldo. Em ambos os experimentos não foram observados a

presença de microorganismos, o que os levou a concluir que haviam sido mortos pelo

calor ou pelo ácido. Entretanto, os defensores da geração espontânea não se

convenceram.

Um grande defensor da geração espontânea foi o naturalista fancês,

contemporâneo do químico Louis Pasteur, Félix Archimède Pouchet que, em 1859,

publicou um extenso relato que sustentava a teoria da abiogênese. Irritado com a lógica

e os dados defendidos por Pouchet, Pasteur deu início a umna érie de experimentos. Ele

utilizou fascos com gargalos longos e sinuosos, semelhantes ao pescoço de cisnes,

preenchidos com caldo nutritivo e fervidos. Esses frascos não impediam a passagem de

ar, mas, mesmo assim, não foi observado aparecimento de micróbios na solução. Seus

experimentos também foram realizados nas montanhas, no alto dos Pirineus e dos

Alpes, que demonstraram que, quanto mais puro o ar que penetrava no frasco, menor a

probabilidade de ocorrer uma contaminação.

O fisico John Tyndall realizou experimentos em que demonstrava que o ar

poderia ficar isento de microorganismos apenas por permitir que partículas; de poeira se

sedimentassem no fundo de uma caixa fechada. Ele colocou tubos contendo lquido

estéril dentro da caixa. O iquido manteve-se estéril, finalmente provando que a força

vital" não era responsável pelo surgimento dos microorganismos.

Enfim, com os experimentos de Pasteur e Tyndall, fi aceita, por todos, a teoria

da biogênese, descartando de uma vez a teoria da geração espontânea.
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Em I850, Pasteur comprovou a teoria da fermentação microbiana e desenvolveu

o que hoje conhe cemos como processo de pasteurização. Com o conhecimento

adquirido em relação aos microorganismos, Pasteur e seus colaboradores descobriram

os agentes etiológicos de algumas doenças que afetam o homem e os animais,

determinando assim uma nova teoria sobre a origem das doenças. Entretanto, antes que

pudessem provar tal teoria, vários, observadores revelaram fortes argumentos em favor

da teoria miicrobiana da doença.

Em 1876, Robert Koch foi o primeiro pesquisador a provar que um tipo

específico de micróbio, no caso, a bactéria do carbúnculo, causava um tipo específico de

doença. Ele ainda demonstrou que os esporos bacterianos poderiam sobreviver por

meses, em produtos contaminados e, então, sugeriu que todos os animais contaminados

fossem mortos, queimados e enterrados em grande profundidade. Mais tarde, ele e seus

colaboradores descobriram as bactérias causadoras da cólera e da tuberculose.

Koch não parou suas pesquisas e continuou trazendo grandes contribuições para

a Microbiologia. Ele e seus assistentes desenvolveram várias técnicas, para isolar e

estudar tipos individuais de micróbios, entre elas estão: a coloração de bactérias para

observação no microscópio óptico; meios específicos para cultivar os microorganismos;

solidificação dos meios de cultura por meio da substância ágar extraída das algas, etc.

Em 1892, eles descobriram os agentes da febre tifóide, difteria, tétano, pneumonia,

doença de mormo e outros.

Depois de tantos experimnentos laboratoriais realizados, Koch organizou quatro

critérios necessários para provar que um micróbio específico está associada a causa de

uma doença. Tais critérios foram denominados de Postulados de Koch [2], a saber:

1. Um microorganismo deve ser encontrado em todos. os casos da doença,

em particular nos pontos em que há lesões e, não ser encontrado em

individuos sádios.

2. O microorganismo pode ser isolado e cultivado em cultura pura, em

condições laboratoriais.

3. A cultura pura do microorganismo produzirá a doença quando inoculada

em animal suscetível.



4. É possível. recuperar o mnicroorganismo inoculado do animal infectado

experimentalmente.

Tendo provado que os microorganismos eram os causadores de determinadas

doenças, os pesquisadores passaram a procurar formas de preveni-las e tratá-las. Em

1867, o cirurgião inglês, Joseph Lister, foi responsável pelo surgimento das chamadas

técnicas assépticas, depois do sucesso comprovado de seus experimentos. Tendo o

conhecimento de que o ácido carbólico (fenol) destruia as bactérias, ele lavou as roupas

das cirurgias e embebeu as compressas cirúrgicas com uma solução diluída e borrifou-a

também na sala de cirurgia. Esses procedimentos diminuíram drasticamente o número

de mortes provocadas por infecções, após as cirurgias. O resultado foi tão bom que logo

a sua técnica foi aceita e empregada pelos cirurgiões da época.

Outro grande avanço no combate as doenças provocadas pelos microorganismos

ocorreu em 180, quando Pasteur descobriu que as bactérias podiam perder a

capacidade de produzir doenças, se cultivadas por muito tempo. Ele chegou a essa

conclusão após ter conseguido isolar e cultivar a bactéria da cólera aviaria, seguindo os

postulados de Koch. No entanto, ao inocular uma cultura pura da bactéria em galinhas

sadias, elas não desenvolveram a doença e nem morreram. Então, revisando cada etapa

do experimento verificou que usou bactérias com várias semanas de incubação. Ao

repetir o experimento, dividiu-o em dois grupos de galinha: num grupo, inoculou

culturas velhas e, no outro, não foram inoculadas bactérias. Algum tempo depois, tornou

a repetir o experimento e, inoculou culturas jovens em ambos os grupos. As que haviam

sido inoculadas anteriormente com a cultura velha permaneceram sadias, enquanto que

as do segundo grupo, anteriormente sadias sem a inoculação prévia de cultura,

morreram. Isso levou-o a concluir que as bactérias, mesmo sem o poder de provocarem

doença, podiam estimular o hospedeiro a produzir substâncias capazes de protegé-lo de

infecções subsequentes, tomnando-o imune a doença.

Em seguida, Paseu, utilizou o mesmo principio de imunização na prevenção do

carbúnculo obtendo sucesso, chegando ao que ele denomiúnou de vacina. A partir daí,

ele desenvolveu outras vacinas como a vacina para prevenção da raiva. Essa vacina lhe

rendeu uma doação de um Czar russo de 1 00. 000 francos, quando salvou a maior parte

de um grupo de camponeses mordidos por lobos raivosos. Esse dinheiro e outros

9



donativos vindos de várias partes do mundo deu início ao nstituto Pasteur ocalizado na

França.

Como tratamento, há centenas de anos que as plantas são utilizadas como agentes

quimioterápicos, tais como: casca da cinchona, usada no século XVII para tratar a

malária; a raiz da ipecacuanha que era utilizada pelos nativos do Brasil para tratar

desinteria; etc. A quimioterapia moderna teve inicio com a descoberta de Ehrlich, que

recebeu o prêmio Nobel, em 1909, pelos trabalhos pioneiros sobre comno os anticorpos

são formados e pela sintetização de centenas de compostos químicos. Desses, o 606 foi

o mais importante, pois foi o primeiro composto químico sintetizado em laboratório que

podia curar uma enfermidade sem ser tóxico ao paciente. Esse composto foi chamado de

salvarsan e era aplicado no tratamento da sífilis [ 1].

Outro importante avanço na quimioterapia foi realizado pelo médico alemão

Gerhard Dornagh. Ele descobriu que um grupo de substâncias químicas, denominadas de

sulfas eram muito eficazes contra várias inecões bacterianas, recebendo por isso o

Prêmio Nobel.

Na segunda Guerra Mundial, Howard W. Florey e Ernst Chain aplicaram a

penicilina, substância descoberta por Alexander Fiening alguns anos antes (1928), com

resultados tão bons que foi considerada como a droga milagrosa". Por isso, Florey,

Chain e Fleming ganharam o Prêmio Nobel, em 1945. A penicilina substituiu também o

salvarsan no tratamento da sífilis, sendo mais eficaz. Poucos descobrimentos científicos

tem tido tanto efeito no campo da Medicina como o dos antibióticos.

A Microbiologia não se restringiu à área médica, se expandindo para outras áreas

e adquirindo denominações específicas, tais como: Microbiologia do solo,

Microbiologia da água, Microbiologia do ar, Microbiologia dos insetos, Microbiologia

Industrial, Microbiologia dos alimentos, Microbiologia espacial.

Na agricultura, os altos custos ambientais e econômicos, derivados do uso de

agrotóxicos, resultaram em maior esforço direcionado pelos pesquisadores ao

desenvolvimento de sistemas de controle de pragas e doenças, através de agentes

biológicos. O controle por agentes biológicos causa um menor impacto ambiental e traz
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maior segurança ao homem, tanto para o que aplica, quanto para o que consome os

alimentos produzidos. A bactéria mais utilizada no campo é o Bacillus thuringiensis,

cujo primeiro registro de produção industial data de 1938, usado no controle de

lagartas, sendo que algumas variedades podem ser aplicadas também no controle de

coleópteros e Dípteros [6].

Em 1944, Oswald Avery, Colin MacLeod e MacIyn McCarty descobriram o

papel do DNA (ácido desoxiribonucleico) na genética bacteriana. Tempos depois, em

1954, Watson, Crick e Wilkins, vencedores do Prêmio Nobel de 1962, descobriram a

estrutura molecular do DNA. Essas descobertas e outras estabeleceram que a

informação genética de alguns organismos está codificada no DNA [1].

Atualmente, a engenharia genética tem sido utilizada para buscar novas formas e

mais eficazes de combater as doenças, como no caso dos pesquisadores da Universidade

de São Paulo, que conseguiram levar um pedaço do DNA alterado do bacilo de Koch às

células do sistema munológico. O material genético no só estimula a produção de

anticorpos como pode invadir o bacilo e matá-lo. O método foi aperfeiçoado por

pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais que desenvolveram

microcápsulas com DNA. Essa forma de terapia pode vir a ser uma arma eficaz no

combate dos bacilos resistentes da tuberculose [7], e quando utilizado comno vacina teve

100 % de sucesso nas cobaias. O método é muito potente, pois funciona tanto como

vacina como forma de terapia nos indivíduos que já sejam portadores da doença.

Pesquisadores do Instituto para Investigação do Genomna (TIGR), da Universidade

de Harvard e da Universidade de Maryland apresentaram o genoma completo do vibrião

do cólera [8]. Por outro lado, o Centro de Genorna da Universidade de Washington em

colaboração com a Empresa PathoGenetics decifraram a seqüência completa do genoma

da bactéria Pseudomonas aruginosa [9]. Essa bactéria é resistente a antibióticos e

desinfetantes, podendo ser encontrada em qualquer lugar na natureza. Com a seqüência

dos genomas, os pesquisadores esperam encontrar formas de atacar tais organismos.

Obviamente, o sucesso das pesquisas foi conseguido graças ao desenvolvimento

tecnológico, que possibilitou a criação e utilização de equipamentos mais sofisticados.

As análises foram facilitadas com a utilização do ultramicroscópio (1903),



fotomicrografia de raios ultravioletas e, mais recentemente, o microscópio eletrônico,

que permite a observação de minúcias morfológicas da célula bacteriana []. Alguns

laboratórios contam com novas técnicas para diagnóstico, utilizadas em paralelo com a

Microbiologia tradicional, como identificação e antibiogramas computadorizados.

Apesar de todo o desenvolvimento na área de Microbiologia e áreas de suporte,

algumas bactérias são de dificil crescimento em meios de cultura, dificultando o

diagnóstico. Outras não se desenvolvem em meios artificiais sendo apenas possível sua

identificação, após ser inoculada e verificado o desenvolvimento da doença na cobaia.

Portanto, até mesmo os equipamentos mais sofisticados e mais caros não conseguem

fazer o diagnóstico dessas bactérias num tempo viável e se tomnam incapazes, muitas

vezes, de salvar a vida de um paciente infectado.

Uma ciência também jovem, porém não menos importante, teve início no século

XX, a Física Nuclear. Dentre seus pesquisadores, mais marcantes está o fsico inglês

Chadwick, que, ao bombardear um alvo de berflio com a radiação alfa emanada do

polônio, observou a emissão de uma radiação penetrante. Da interação dessa radiação

com materiais específicos, descobriu-se tratar de uma partícula de massa ligeiramente

maior que a do próton, desprovida de carga elétrica, que explicava sua grande

capacidade de penetração nos materiais. Chadwick denominou a nova partícula de

nêutrom. Tal descoberta foi tão marcante na época, que serviu de base aos estudos na

Física Nuclear, tais como a descoberta da fissão nuclear e a produção de sótopos

radioativos.

Poucos anos após a descoberta dos nêutrons por Chadwich, os pesquisadores

Kallman e Kuhn, em 1935, mesmo dispondo de um acelerador de baixa potência,

conseguiram realizar a primeira radiografia com nêutrons. Apesar da baixa qualidade

da primeira neutrongrafia, a experiência serviu para comprovar a potencialidade da

técnica. Pouco tempo depois, em 1946, Pete D., cientista também alemão, conseguiu,

com a utilização de um acelerador mais potente, obter uma neutrongrafia de melhor

qualidade e com poucos m--inutos de exposição [ 1]

Apesar do desenvolvimento de reatores nucleares, durante e após a segunda

guerra mundial, cujos feixes neutrônicos seriam próprios para propósitos experimentais,
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a primeira neutrongrafia foi realizada com um feixe de nêutrons proveniente de um

reator, somente após 1956, por Thewlis e Derbyshire. Ambos conseguiram, utilizando

um feixe de nêutrons providos por um reator BEPO de 6 MW a grafite, realizar ensaios

não destrutivos de amostras com neutrongrafias com boa qualidade de imagem. No

início da dcada de 60, após o desenvolvimento de um extenso programa mundial

visando a construção de reatores de altos fluxos, foram desenvolvidos, no Argonne

National Laboratory (ANL), por Berger, em1963, diversos métodos de detecção de

imagens neutrongráficas.

Em 1970, um efetivo progresso comparável foi alcançado pelos pesquisadores

dos Estados Unidos, que viriam se somar ao sucesso dos centros de pesquisa europeus,

que possuíam unidades e individuos competentes para a tomada e interpretação das

neutrongrafias. Tomou-se, então, necessária, na época, uma coordenação visando

facilitar e acompanhar a evolução e o progresso da neutrongrafia no mundo. Revisóes

do assunto foram realizadas em Birmninghamn, Inglaterra, em 1973, e em (Gaithersburg,

Estados Unidos, em 1975. Data de 1975, um compêndio sobre os princípios da

radiografia com nêutrons, publicado por Tyufyakov e Shtan [12]. Em 1977, a edição de

junho da Atomic Energy Review [1 3] foi totalmente dedicada a neutrongrafla.

Em 1979, um passo significativo foi dado com a formação do Grupo de

Trabalho Sobre Neutrongrafias, sob a coordenação da Comissão daís Comunidads

Europé ias. O encontro inaugural foi realizado em Riso, Dinamarca, sendo os encontros

anuais subseqúentes executados em sucessivos Centros de Pesquisa da Comunidade

Européia. O Grupo publicou um Manual da Radiografia com Nêutrons, em 1981, e um

Atlas sobre detecção de defeitos num elemento combustível nuclear, em 1984. O Atlas

disponibilizava cópias de neutrongraflas de pinos de combustível de reatores de

potência ilustrando os defeitos detectados e classificando-os pelo tipo.

O Grupo de Trabalho Sobre Neutrongrafias, portanto, estabeleceu um extensivo

programa de pesquisa com o objetivo de otimizar os parâmnetros envolvidos na técnica

neutrongráfica e estabelecer a acurácia das medidas dimensionais obtidas. Em 1986, foi

publicado um livro sobre os fundamentos matemáticos e fisicos da neutrongralia, de

autoria de Harins e Wyman; além desse, dois outros foram publicados por Domnanus
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versando sobre sistemas. colimadores para neutrongrafias térmicas e a respeito dos

fundamentos da neutrongrafia, em 1987 e 1992, respectivamente[5].

Com a cooperação européia e a dos pesquisadores americanos e canadenses,

pode ser realizada, em 1981, a Primeira Conferência Mundial sobre Radiografia com

Nêutrons (First World Conference on Neutron Radogr£TIhy), organizada por Barton et

a., em San Diego, EUA. Aproximadamente 124 trabalhos foram apresentados com a

realização de mesas redondas, dentre os quais, pode-se destacar experimentos com

reatores operando no modo pulsado, tornando possível a visualização e o registro de

ensaios dinâmicos. Em 1986, a Segunda Conferência Mundial foi realizada, em Paris, e

a Terceira Conferência, em Osaka, Japão, em 1989. A conferência em Osaka contou

com a participação de cerca de 200 especialistas de mais de 20 países, que apresentaram

107 trabalhos.

A Sociedade Americana para Ensaios Não Destrutivos (ASND7) publicou o seu

Manual para Ensaios Não Destrutivos em tópicos, dedicados para os diferentes

assuntos do END. A seção 12, de autoria de Berger, Cutforth, Garret, Haskins, Iding

e Newacheck, foi dedicada a neutrongrafia, e a seção 13, de autoria de Barion, descreve

a implementação da neutrongrafia. Ambas as seções foram mais tarde incluídas no

volume 3, do Manual para Ensaios Não Destrutivos da ASNDT, reunindo tópicos

referentes aos testes com irradiação e radiografia.

Em 1990, um encontro voltado especialmente para a neutrongrafla foi realizado

em Pembroke, Ontário, Canadá, onde 28 trabalhos e muitos painéis foram expostos,

além da realização de duas mesas redondas.

Dentre as diversas publicações sobre a radiografia com nêutrons, é louvável

mencionar que o especial Boletim da Radiografia com Nêutrons (Neutron Radiograhy

Newsletter - NRN foi inicialmente publicado por JP. Barton, mas deu origem ao atual

Boletim Internacional da Radiografia com Nêutrons (nternational Nutron

Radiography~ Newsletter - INRNL) com J. C. Domanus como editor. Os boletins incluem

breves reportagens sobre: 1) as atividades dos inúmeros Centros de Pesquisa que

realizam ensaios neutrongráficos no mundo; 2) informações a respeito das atividades do

Grupo Mundial da Radiografia com Nêutrons (Neutron Radiography World Group -
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NRWG); e 3) quando apropriadas, contribuições em relação aos tópicos especiais de

aplicação da neutro ngrafia. Na edição n 1 do [NRN, um breve resumo dos conteúdos

do precedente INR, bem como o propósito do atual INRNL, foram fornecidos.

Ainda nessa década, foram realizadas a quarta Conferência Mundial Sobre

Neutrongrafia ocorrida nos Estados Unidos, em 1992, a quinta, na Alemanha, em 1996.

Nessas conferências, foram apresentados cerca de vinte (20) trabalhos divididos nas

seguintes áreas: revisões, reatores e instalações nucleares, fontes de nêutrons de

pequeno porte, detectores de nêutrons, métodos com filme fotográfico, método usando

SSNTD (detectores sólidos de traços nucleares), métodos utilizando sensores

eletrônicos, processamento, de imagens, aplicações em tempo real, aplicações nucleares,

aplicações industriais, aplicações em biologia e ciências médicas, aplicações

aeroespaciais, aplicações gerais, tomografia, padrões e medições dimensionais e

padronização.

Apesar da história da neutrongrafia estar sendo desenvolvida há mais de 65 anos,

observa-se que, somente nos últimos 40 anos, ela foi efetivamente reconhecida e aceita

como um método nos ensaios não-destrutivos, sendo que, nos últimos vinte anos,

alcançou reconhecimento internacional.

A neutrongratia é uma técnica, de ensaio não-destrutivo, bastante desenvolvida

atualmente, que tem sido recomendado seu uso em situações bastante específicas,

quando a utilização de raios-X ou raios-y não produz resultados satisfatórios. Devido a

diferença de interação dessas radiações com a matéria, as radiografias com nêutrons,

raios-X ou raios-,y demonstram que as três técnicas são complementares entre si.

Existem vários dispositivos de registro para neutrongrafias: filmes fotográficos,

sensores eletrônicos, detectores sólidos de traços nucleares (SSNTD), dentre outros. Um

detector sólido de traços que tem apresentado ótimos resultados é o polunero Carbonato

Diglicol llhico (A.D.C.), mais conhecido como CR-39. Possui muitas vantagens,

quando comparado com os outros tipos de detectores, tais como: são insensíveis à

radiação eletromagnética, apresentam menos efeito de desvanecimento de traços

latentes e tem maior estabilidade química [14]. O CR-39 foi primeiramente sintetizado e

polimerizado por Muskat e Strain, em 1945. Alguns anos depois, em 1950, Strain e seus
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colaboradores anunciaram um método modificado de polimerização originando um

plástico "termoset". Esses plásticos são caracterizados por sua dureza, influsibilidade e

insolubilidade. O A.D.C. é transparente, tem boas propriedades mecânicas e boa

resistência química às radiações eletromagnéticas. Devido a essas propriedades, o CR-

39 passou a ser largamente utilizado em parabrisa de aviões, janelas de observações,

lentes oftalmológicas, chapas de proteção de vidro para soldadores, lentes e filtros

fotográficos[ 15].

Cartwright, Shirk e Price, em 1978, mostraram as qualidades singulares do CR-

39, em termos do registro de traços de partículas nucleares, através de sua grande

sensibilidade e alta resolução para detecção de partículas energéticas.

Com o avanço da tecnologia, a neutrongrafia passou a ser considerada como um

potente método de Ensaio Não-Destrutivo, com aplicações diversificadas, tais como:

Indústria, Biologia, ciências médicas, etc. Na indústria aeronáutica, por exemplo, é

empregada na detecção de corrosões ocultas na liga de alumínio AA7075 utilizada em

aeronaves e de microfissuras em concreto de alta resistência [16). A potencialidade da

técnica foi aumentada ao aliá-la a técnica de tomografia por transmissão. Para fins de

segurança pública nacional, quando utilizada na detecção de narcóticos e explosivos

ocultos por diversos tipos de matériais em bagagens, faculta o controle do tráfico de

drogas e o aumento da segurança nas vias de transportes [17]. Mais recentemente a

técnica foi otimizada ao se fazer uso da ferramenta de redes neurais como critério de

decisão no processo de detecção de narcóticos e explosivos em bagagens, eliminando,

assim, um possível erro humano, tornando o método mais seguro [ 18].
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CAPÍTULO 1I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

11 - NEUTRONGRAFLI - CONSIDERA ÇõES GERAIS

Para se obter uma neutrongrafla, ou seja, uma radiografia com nêutrons, são

necessários três principais componentes: um feixe de nêutrons apropriado; o objeto a ser

neutrongrafado; e um dispositivo capaz de registrar, prontamente ou latentemente, a

informação da intensidade de radiação associada com o feixe neutrônico transmitido

através do objeto. 

Energéticamente, os nêutrons podem ser classificados em quatro faixas distintas,

nas quais podem ocorrer alguns tipos de interações, dentro de cada intervalo de energia:

i) Rápidos -E> 1 00 keV;

ii) Epitérmicos - 1 eV< E < 1 00 keV;

iii) Térmicos -0,01 eV <E < 1,0 eV;

iv) Frios -E< <0,0 1 eV.

A neutrongrafia é pouco aplicada em Ensaios Não-Destrutivos (END) com

nêutrons rápidos, sendo os mais usados aqueles da região térmica, pois as reações do

tipo (n,at) e (ny) são mais frequentes e a ocorrência de espalhamento inelástico é pouco

provável.

No dispositivo de registro, um material conhecido como conversor de radiação é

utilizado. O conversor de nêutrons é um material que absorve os nêutrons incidentes e,

posteriormente, emite radiação secundária que sensibiliza um filme radiográfico

(detector). Esses conversores devem possuir uma alta seção de choque de absorção para

uma alta taxa de registro da imagem. Há uma variedade de conversores de nêutrons e

dentre eles destacam-se os materiais de pronta emissão, como o lio, boro, cádmio e

gadolínio, que são capazes de emitir a radiação, logo após a absorção do nêutromf,

possuindo uma probabilidade muito pequena de se tomnarem radioativos. Eles são mais
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empregados nos métodos diretos. Existem ainda os conversores potencialmente

radioativos, que são utiliados nos métodos indiretos, por possuírem um alto potencial

de ativação tais como, disprósio, ródio, ndio e ouro.

Antes de dar início a maiores informações a respeito da neutrongrafia em si, fz-

se necessária a discussão a respeito do fundamento teórico primário em que ela se

baseia, ou seja, a forma de interação dos nêutrons com a matéria, já que os mesmos não

possuem carg a e praticamente não interagem com os elétrons das camadas orbitais dos

átomos.

II. - MteraçÇUo dos nêutrons com a matéria

Como o nêutrom, atravessa toda a camada eletrônica ignorando-a, sua interação

se dá diretamente com o núcleo do átomo alvo. Existem alguns processos de interação

do nêutrom com a matéria sendo os descritos abaixo os mais importantes a serem

considerados neste trabalho [ 16]:

a) Espalhamento elástico (n,n): pode ser definido analogamente ao choque

elástico entre duas bolas de bilhar, onde a interação se dá pela simples

transferência da quantidade de movimento e da energia cinética; sendo

assim, não provoca alterações na estrutura nuclear. O nêutrom reaparece e o

núcleo fica no estado fundamental [ 17].

b) Absorção: o núcleo absorve o nêutrom ocasionando uma modificação na sua

estrutura. Essa modificação se dá pela não conservação da energia cnética,

em que parte dela excita o novo núcleo, que, depois, se desexcita voltando ao

seu estado fundamental. Vários fenômenos podem ocorrer, a partir do núcleo

excitado, dentre os quais: espalhamento inelástico, captura radioativa e fissão

nuclear. No espalhamento inelástico, o nêutrom incidente deve possuir

energia acima de um determinado limiar; então, um outro nêutrom é emitido

pelo núcleo composto formado, que atinge seu estado fundamental, emitindo

radiação gama. As reações mais prováveis são: (nn) e (n,ny) [17]. No

processo de captura radioativa, o núcleo composto formado num estado
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energético excitado, atinge sua estabilidade, emitindo um ou mais fótons ou

partículas. As reações mais prováveis são: (np), (n,2n), (n, y) e (n,at). Na

fissão nuclear, o núcleo composto de um átomo é quebrado em dois ou mais

fragmentos, acompanhados de dois ou três nêutrons.

O parâmetro conhecido como seção de choque quantifica a probabilidade de

uma reação acontecer entre o nêutrom. e o material alvo. Pode ser considerada como o

tamanho do alvo e é medida em c 2. Há vários tipos de seção de choque, entretanto,

relativamente aos processos anteriormente citados, tem-se: a seção de choque de

absorção, a,, e a seção de choque de espalhamento, a.. A seção de choque microscópica

total, a, igual à soma da seção de choque microscópica de absorção, e da seção de

choque microscópica de espalhamento, isto é,

<T ,- a + 3

A unidade da seção de choque é o ban que é 10.24 cnm2 e as seções de choque

típicas variam de alguns milibams para alguns milhares de barn.

Como definido anteriormente, a seção de choque de absorção pode ser dividida

em várias componentes, em que as principais são,

aa= Oi + cr + jf +

onde:

c - é a seção de choque microscópica de espalhamento inelástico;

a - é a seção de choque microscópica para captura radioativa, e;

af- é a seção de choque microscópica de fissão.

Como cada modo de interação compete com os outros, a taxa de colisões que

resulta de uma reação particular dependerá da seção de choque relativa à reação

envolvida. No entanto, em certas energias, algumas das interações não ocorrem ou são

desprezíveis, não influenciando a seção de choque total.
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11. 2 - O Con versor de boro

Dentre os conversores de nêutrons, o de relevância neste trabalho é o elemento

químiúco boro. Em algumas etapas, utilizou-se o boro enriquecido, mas, outras o boro

natural, sem o qual o trabalho não teria sucesso caso a bactéria não tivesse afinidade

com o mesmo.

O boro (B) é um elemento químico pertencente ao grupo 7A da tabela periádica.

Suas propriedades estão entre as dos metais e não-metais. É um semicondutor em lugar

de um condutor metálico. Quimicamente é mais semelhante ao silício do que ao

alumínio, gálio, índio, e tálio, elementos pertencentes a seu grupo. O pó de boro, amorfo

preto, foi isolado do bórax por Joseph Louis Gay-Lussac e, independentemente, por

Davy, em 1808. Não foram produzidos cristais de boro puro durante quase cem anos. O

Boro não é achado livre na natureza [ 19]. As fontes mais comuns de boro são a

turmalina, bórax [Na 2B340s(OH)4.8H120] e kernite [Na 2B 405(OH)4.2H420]. É dificil se

obter boro puro. Ele pode ser feito pela redução do óxido de magnésio, B 20 3. Pode-se

também obter boro de alta pureza pela decomposição térmica de combinações como a

do BBr3 com gás de hidrogênio, usando um arame de tântalo aquecido. Resultados são

melhores com arames aquecidos a temperaturas acima de 1000 'C.

B 20 3 + 3Mg -> 2B + 3g

Existem dois isótopos estáveis do boro, sendo o o de maior importância na

sua utilização como conversor de nêutrons térmicos, cuja probabilidade de ocorrer a

reação nuclear expressa pela secção de choque de absorção é de 3837 barnis para

nêutrons com 25 meV. Dessa reação, uma partícula a é emitida e sensibiliza o filme,

formando a imagem. Nesse caso, as reações nucleares[20] possíveis de ocorrer são:

:§Li + a+ 2,79 MeV (6%)<

'~~B ~ t.2k' + 2,31 MeV (94%) E. =1,47 MeV)

3'Li+,v+ 0,48 MeV
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O boro natural é composto por 19,9% de 'B e 80,1% de "1B e a seção de choque

de absorção do "B, para nêutrons de 25 meV, é de apenas 0,005 barn. Observa-se que,

mesmo ocorrendo a emissão de raios y, o detector CR-39 não será sensibilizado por

eles.

Como mencionado anteriormente, existem outros elementos conversores de

nêutrons e screens ntensificadores, todavia, os mais utilizados são apresentados na

tabela II. 1, bem como suas propriedades nucleares.

Tabela 11. - Propriedades nucleares de conversores de nêutrons e sreens

intensificadores 151.
Elemento Seção de Choque de absorçio para Reação nuclear Meia- Energia da radiação

Nêutrons Térmicos (bania) predominante Vida ionizante

"Li 945 (nA a- 2,05 MeV

1OB ~3837 (na) ax- 1,47 MeV

191 (nr 54 min J31,0OOMev
Na: In
49

IVGd 46000 (n,r) --70 KeV

Nat L)Y 950 (na) 2,3 h -1,28 MeV

11.3 - Métodos de exoiçio neubmrngráfica

Existem dois métodos de exposição neutrongráfica ao feixe~ método direto e o

método indireto, que serão descritos a seguir.
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I1.3.1 - Método da exposição direta ou método direto de exposição

Consiste na exposição direta ao feixe neutrônico do conjunto formado pela

amostra, filme e conversor, onde a imagem é formada pelos raios y inerentes ao feixe e

à radiação secundária emitida pelo conversor, após ele ser bombardeado pelos nêutrons,

sensibilizando assim o filme (detector), como mostra a figura 11. 1. Emprega filmes

convencionais, utilizados em radiografias X e gama, e também os detectores sólidos de

traços nucleares (SSNTD), em contato ntimo com lâminas conversoras intensificadoras

de imagem, que podem ser metálicas ou cintiladoras. Nesse método os conversores

escolhidos devem ser de pronta emissão, ou seja, com pouca probabilidade a se

tomarem radioativos, tais como, o lítio, boro, cádmio, gadolínio e o ródio. Como

método de detecção, tem sido útil não somente na neutrongrafia, mas, também, na

difração de nêutrons, na dosimetria, dentre outras aplicações.

frrãdjçjO Processamnto na ca.mara escura

n+7 H n im - pUCSSfetH -- - do filmeo

Figura 11.1 - Método de exposição direta utilizando filme radiográfico.

Para o registro das imagens por um detector sólido de traços nucleares (SSNTD)

pelo método direto, o procedimento segue o esquema representado na figura 11.2.

Irradiaç ão J Processamento com luz

n+y o II - Ataque

--- 3 u..,Ik ~~~~químuco

1 - -- do SSNTD

Figura 11.2 - Método da exposição direta usando um detector do tipo SSNTD.
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11. 3.2 - Método da exposição in direta ou por transferência

No método indireto, somente o conversor e a amostra são expostos ao feixe de

nêutrons. Após a irradiação, o conversor é então colocado em contacto ntimo com o

filme. A imagem é então registrada no filme (detector), em função da ação da radiação

secundária proveniente do decaimento do conversor, ou seja, a imagem latente no

conversor é transferida para o filme (detector). No método indireto, ao contrário do

anterior, utiliza-se materiais conversores que se tomam radioativos facilmente, tais

como, o índio, disprósio, ouro, dentre outros elementos. Evidentemente, ele é mais

lento, em relação ao método da exposição direta, para uma mesma qualidade de

imagem, mas é vantajoso, porque a radiação gama inerente ao feixe neutrônico não

sensibiliza o filme radiográfico. A figura 11.3 ilustra o princípio do método da exposição

indireta.

Irradiação ~~~Processamento na camara escura
Irradiação Ativação___

Ias folha processamento
1' ~~~dos filmes

Figura 11.3 - Método da exposição indireta ou por transferência

O índio e o disprósio são os materiais radioativos mais utilizados na

neutrongrafia com nêutrons térmicos, enquanto que o ouro, na neutrongrafia com

nêutrons epitérmicos.

II.4 - Fontes de nêutrons

Existem diversas fontes de nêutrons para neutrongrafia, sendo as principais [ 17]:

a) Reatores nucleares, cuja vantagem é o alto fluxo neutrônico

fornecido, que proporciona uma exposição neutrongráfica em menor
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tempo. Os fluxos gerados no núcleo do reator são da ordem de 1010 a
15 -2 -1

101 n .s o que proporciona neutrongrafias de alta resolução,

em função da otimização do sistema colimador.

b) Aceleradores de partículas, que geram nêutrons através de reações

nucleares entre uma partícula acelerada e um núcleo-alvo. No

processo, a partícula é acelerada (próton, deutério, alfa ou gama) e

interage com um núcleo alvo leve (deutério, trítio, lítio ou berílio),

resultando em um núcleo composto, que pode dar origem à emissão

de nêutrons. A intensidade do fluxo alcança de 10 a 1010 nCM-2 .S1.

c) Radioisotópicas, que são menos intensas que as fontes relatadas

anteriormente, porém, são fáceis de se operar e têm boas condições

para operações transportáveis. Os radioisotópos mais utilizados e suas
241 7 -1 -1 242respectivas taxas de emissão são: Am-Be (x10 n.s- .g9) Cm-

Be (8,5x 109 n.s'.g-') e o Cf (2,3 1x 10 n.s- .g ).

II. 5 - Detectores e processo de revela ção

Os filmes, ou mais especificamente registradores de imagem, podem ser os

argênteos, à base de sais de prata, ou os detectores sólidos de traços nucleares (SSNTD),

que ainda se classificam como inorgânicos (mica e o vidro) e orgânicos ( polímeros, tais

como o CR-39, CN85, LR1 15 e macrofol) [15]. Desses, um detector que tem se

destacado é o CR-39, devido a sua grande eficiência, principalmente, quando utilizado

na Física Nuclear e nas áreas afins [21]. O polímero CR-39 é um plástico resultante da

polimerização do monômero líquido, Carbonato de Diglicol Alílico (HI8 C 12 0 7), que foi

desenvolvido, em 1933, para a fabricação de lentes; porém, em 1978, Carwrght, Shirk

e Price comprovaram que era um ótimo detector de partículas carregadas [14].

O registro da imagem nesse detector se deve à passagem de uma partícula

carregada, que durante sua trajetória, produz danos decorrentes das suas interações

coulombianas com os átomos do material. Esses danos são da ordem de 30Â a 100 Â e
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são conhecidos como traços latentes. Um critério para a formação do traço latente é a

Perda de Energia Específica (-dE/dx) [22], onde a partícula carregada deposita energia

ao longo de sua trilha, quando penetra no polímero. Essa perda de energia possui um

valor específico mínimo requerido, para que o dano seja severo e tome-se revelável

como traço.

Para que os traços latentes se tomnem visíveis, é necessário fazer-se uma revelação

química, em que se utiliza, geralmente, uma solução de hidróxido de sódio que degrada

as regiões danificadas numa razão muito maior que o material não danificado. Com essa

revelação, os traços chegam a atingir diâmetros da ordem de 10 Â a 10 Â , tomando-se

assim visíveis num microscópio óptico, com um aumento da ordem de 10 3 x.

A revelação dos traços, sob o ponto de vista microscópico, é feita ao longo e ao

redor da trajetória da partícula (figura 11.4). Devido à reatividade na região danificada

ser maior, e la é rapidamente dissolvida. Ao se atingir o limite de aproximadamente 50

Â, que é o limite entre a região danificada e a não danificada, a taxa de dissolução

diminui e a solução começa a atacar também as regiões não danificadas em tomo do

traço, começando, assim, o ataque químico, que causa o aumento das dimensões do

traço.

Sob o ponto de vista macroscópico, a revelação do traço se dá simultaneamente

ao longo do traço, com uma velocidade V,, que é função das condições de ataque e dos

parâmetros da partícula incidente. A dissolução química do material não danificado se

dá numa velocidade Vg, que é menor que Vt. Vg é a velocidade com a qual as paredes

internas dos traços e a superficie do detector são dissolvidas, sendo função do material

do detector e das condições de revelação, conforme ilustra a figura 11.4.
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Figura 11.4 - Representação esquemática do perfil microscópio do traço de uma partícula

no detector.

A geometria dos traços revelados depende da relação entre essas duas

velocidades. Se V,> Vg, os traços vão adquirir uma forma cónica, que, ao serem vistos

num microscópio, poderão apresentar uma forma circular ou elíptica (figura 11.5). Nos

casos em que Vt» Vg os traços adquirirão uma geometria cilíndrica (figura 11.6), tal

como a dos traços produzidos pelos fragmentos de fissão em mica. As formnas circulares

e elípticas dependem do ângulo de incidência da partícula: normal, no primeiro caso, e

oblíqua á superficie, no segundo caso [23].

(a) (b)

Figura 11.5 - Forma cônica para Vt > V., para partículas com: (a) incidência oblíqua e

(b) incidência normal a superficie do detector.
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(a) (b)

Figura 11.6 - Forma cilíndrica para VI» Vg, para partículas com: (a) incidência oblíqua

e (b) incidência normal a superficie do detector.

A formação do cone, durante a revelação, em tomo da trajetória da partícula,

pode ser entendida quando se aplica o princípio de Huygens [23]. Pode-se imaginar que

a velocidade de revelação na superficie do detector atue uniformemente em todas as

direções. Logo, após um tempo total de revelação, t, a superficie removida por uma

quantidade V9 x t representa a nova superficie do detector, como demonstrado na figura

11.7. O mesmo conceito é aplicado à trajetória da partícula. Entretanto, o processo de

revelação do material não pode começar, antes que a solução tenha alcançado um dado

ponto, através da velocidade de revelação do traço, ao longo do mesmo. Isso significa,

por exemplo, que, apos um terço do tempo total t de revelação, o vértice do cone deve

estar a Vt(1/3).t distante da superficie. O material poderá somente ser revelado durante o

tempo restante (= 2t/3), no qual o material será removido, de acordo com a esfera de

raio Vg(2t/3).
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Como o objetivo do trabalho é a determinação de um novo método para

caracterização morfológica de bactérias, uma descrição relativa aos fundamentos

teóricos será dada, desde a classificação das bactérias até chegar as formas de

diagnóstico.

11. 6. 1 - Bactérias

As bactérias são organismos unicelulares que podem ser encontradas em todas as

partes. Foram achadas bactérias que podem viver em temperatura acima do ponto de

ebulição e outras que sobrevivem em locais com temperaturas baixíssimas, muitos graus

abaixo de zero. Há uma espécie de bactéria capaz de resistir exposições a radiação

com doses 1000 vezes maiores do que aquelas que matariam um ser humano - a

Deinococcus radiodurans [25]. As bactérias são células procarióticas, ou seja,

apresentam material nuclear sem membranas e são classificadas em arqueobactérias e

eubactérias. As ubactérias apresentam várias formas e, embora sejam unicelulares

muitas vezes aparecem agrupadas. São de grande importância na indústria na produção

de antibióticos e podem causar infecções como tuberculose, tétano, etc. As

Arqueobactérias são semelhantes as ubactérías, quando observadas por microscopia

óptica, entretanto, apresentam diferenças importantes quanto a composição química.

São hábeis em viver em ambientes salmnos, regiões vulcânicas e pantanosas.

11. 6.2 - Morfologia geral das bactérias

A ordem de grandeza das bactérias é da ordem de milésimos de milímetros, ou

seja, é da ordem de mícron (m). A morfologia dessas bactérias se enquadram,

conforme ilustra a figura 11.8, como:

a) Cocos - Geralmente, possuem a formna circular, porém, algumas

vezes, apresentam-se em formas elípticas e de chama de vela,

recebendo um nome de acordo com o seu grupamento. Quando se

dispõem num plano formam um diplococcus com duas células juntas.

Se formam cadeias, com 4 a 20 células, são chamados streptococcus.
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Se as células se dividem em mais de um plano ou dimensão, a

disposição é mais complicada. Quando os cocos se dividem em um

ângulo reto, formam os letradas ou lelracos. Se a divisão é

realizada ao longo dos 3 planos, de forma regular, dão origem a

células conhecidas como sarcina. Se a divisão ao longo dos 3 planos

é realizada de forma irregular, em forma de cachos de uva são

denominados saphy/ococciís. O diâmetro dos cocos variam de 0,5 a

1.0 Vim.

h) Bacilos - possuem a forma de bastonetes e não se agrupam em

disposições características, ainda que existam algumas exceções.

Algumas vezes se apresentam em pares denominados diplobacilos e,

as vezes, em cadeias, os es/replobacilos. O bacilo da difteria, por

exemplo, tende a produzir grupos de células alinhadas lado a lado em

um arranjo de paliçada. As dimensões dos bacilos variam de 0,5 a 1,0

~im de diâmetro e 1,0 a 4,0 gtm de comprimento.

c) Espírilos - sob essa designação encontram-se dois tipos morfológicos:

em forma de saca-rolha (as espiroquetas) e o vibrião, em forma de

vírgula. Ocorrem predominantemente como células isoladas. As

dimensões dos espirilos variam de 0,25 a 0,5 gm de diâmetro e 1,0 a

1 00 jimn de comprimento.

ccccus c~dlpocomcLs

00= ~~~~~~~~~~~~~(b)
0,5 lPIf

sarcina

staphdococcu,3 1.0 - 1 00.0 ji 

(a) m o

(c)

Figura 11.8 - Morfologia típica (em microscopia eletrônica) das bactérias do tipo: (a)

cocos, (b) bacilo e (c) espirilos.



A morfologia característica de cada célula bacteriana é mantida pela estrutura

rígida da parede celular que ainda tem a função de protegê-la.

II.6.3 - Composição da célula bacteriana

As células bacterianas não apresentam membrana nuclear nem nucléolo. A

estrutura geral de uma célula bacteriana é composta por:

• Flagelos - filamentos finos e ocos usados para locomoção ou para adesão à

superficies, mas que nem todas as células os possuem.

• Glicocálice - material viscoso que circunda algumas células bacterianas, tendo

algumas funções, como: aderência, proteção contra dessecamento e anti-

adsorção e anti-lise das células por bacteriófagos.

• Parede celular - são camadas de diferentes substâncias que variam de acordo

com o tipo de bactéria envolvida, diferindo em espessura e composição. Maiores

detalhes serão apresentados na seção seguinte.

• Membrana citoplasmática - localizada logo abaixo da parede u~lular, é o sitio de

atividades enzimáticas específicas e do transporte de moléculas para dentro e

para fora da célula. O material delimitado pela membrana citoplasmática pode

ser dividido em duas áreas: área citoplasmática, que é a porção fluida contendo

80% de água, onde estão dissolvidas várias substâncias e partículas; área nuclear

que não possui membrana delimitatória e se distribui nas proximidades do centro

da célula. Esse material niuclear total, chamado de nucleóide (Figura 11.9),

consiste de cromossomos, que é quem carrega a informação hereditária de uma

geração para outra. As bactérias podem possuir um único cromossomo circular,

como a bactéria Xylella fastidiosa [26], outras possuem dois cromossomos

circulares, como o bacilo do cólera [8,27] e, algumas possuem cromossomo

linear, como espiroqueta Borrelia burgdorferi [28].
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Figura 11.9 - Estrutura total da clula bacteriana [29]

1. 6.4 - Parede celular

A parede celular, dependendo da espécie e das condições de cultivo, pode

corresponder a cerca de 1 a 40% do peso seco da célula. No que se refere à

composição química, as paredes celulares não possuem estruturas homogéneas,

contendo diversas substâncias, que variam de acordo com o tipo de bactéria. Essa

diversidade ajuda a explicar as diferentes reações da bactéria à coloração de Gram, sua

habilidade de provocar algum tipo de doença, e pelos efeitos sintomáticos, permite sua

identificação e classificação. As bactérias podem diferir, também, pela estrutura e

composição da parede celular. Existem as bactérias Gram-negativas e as ram-

positivas, denominadas assim devido a relativa resistência ao descoramento pelo álcool.

Parede de bactérias Gram-posiuiias: A espessura da parede mede cerca de 20 a 25 nim

Tem uma camada espessa de peptidoglicana, representando, em algumas espécies, 50%

do peso seco da parede. Possuem também duas classes de ácidos teicóicos, que são

polímeros de glicerol e ribitol fosfato. Carregados negativamente podem ajudar no

transporte de ons positivos (figura 11. 10).
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Ácido Teicóico
Peptidogicana ]Parede

Celular

Membrana
Citopiasmatica

Ácda Llpotelcãica

Figura 1 1.10 - Desenho esquemnático, de uma parede celular de bactérias Gram-positivas

[30]

I>arede de baci,ias~ Grtím-negiv'as A parede de uma bactéria Gram-negativa é mais

complexa do que a da Gram-positiva, pois possui uma camada externa que cobre a

camada de peptidoglicana, que, nesse caso, é bem fina. A camada de peptidoglicana

representa apenas 5 a 1 % do peso seco da parede celular e o que diferencia as

bactérias Gram-negativas é a camada externa, chamada de camada lipopolissacaridica

(LPS). (figura 11. 1 1 ). Como não possui uma parede celular espessa, essa membrana

externa serve de peneira molecular. Na camada externa existem canais de difuasão

formados por proteínas especiais, chamadas porinas, que permitem a passagem das

moléculas.

Lipopolissoorde

Porim
Memi

i4~~~~M dI~~~~~~ externa

Lipopimte" na

Peptidogl~n periplumát-'] Meirioa
citoplurmática

Pxvter Fodfo1pí&.o

Figura 11. 1 1 - Desenho esquemático da parede celular de bactérias Gram-negativas [30]

3 3



1. 6.5 - Reprodução

A reprodução da maioria das bactérias se dá pelo processo de reprodução

assexuada denominado de fissão binária transversa. Esse tipo de reprodução é

realizado, após a duplicação'dos conteúdos celulares e o nucleóide ter sido replicado. A

divisão celular é realizada individualmente em duas células filhas de tamanhos

aproximadamente iguais. Todo o processo pode ser observado na figura 11.12, exposta

abaixo. Agumas bactérias utilizam-se de outros modelos de divisão celular, tais comno:

brotamento, fragmentação e formação de exósporos.

Figura 11. 11 - Desenho esquemático de uma reprodução de bactérias por fissão binária

transversa.

11.6.6 - Crescimento de uma cultura bacteriana

A população de bactérias dobra a cada geração. Quando não há morte celular, as

populações de células crescem exponencialmente. Esse crescimento pode ser expresso

como uma progressão geométrica do tipo 2 , sendo n o número de gerações. O

intervalo de tempo necessário para ocorrer a divisão é conhecido como tempo de

Igeração e depende não só da composição do meio nutricional, mas, também, das

condições fisicas de incubação. A curva tpica de crescimento bacteriano, em meio

liquido, é apresentada na figura 11. 13, abaixo. Uma curva de crescimento típica

apresenta várias fases de crescimento em uma cultura microbiana [2].

34



1. Fase Lag - ocorre após a inoculação de uma nova cultura, usualmente, a partir

de uma cultura em estado estacionário. Não há aumento do número de células,

aumentam apenas de tamanho. Nesta fase são sintetizadas novas enzimas para as

células se adaptarem ao novo meio.

2. Fase exponencial - ocorre em pequeno espaço de tempo, pois as bactérias estão

utilizando ativamente os nutrientes para a biossíntese e a produção de energia.

Nessa fase, a velocidade de replicação das células é máxima.

3. Fase estacionária - ocorre quando os nutrientes essenciais são limitados e há um

acúmulo de toxinas. O número de células viáveis diminui.

4. Fase de morte - ocorre quando a bactéria permanece por um longo tempo na

fase estacionária. Os principais fatores de morte são a diminuição das reservas

de energia e a lise da membrana citoplasmática.

Fase
estacionária

-D

Fase exponencial

Tempo

Figura .1 3 - Curva de crescimento das bactérias

11. 6.7 - Medida de crescim ento populacional

Os microbiologistas utilizam uma variedade de técnicas para quantificar o

crescimento mnicrobiano, sendo as utilizadas neste trabalho:
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• Contagem de células viáveis - é feita a contagem da placa de Petri. Nesse ensaio,

só as células vivas são contadas. Basicamente, uma amostra é retirada de uma

cultura crescida e diluições sucessivas são realizadas e a amostra de cada

diluição é depositada sobre uma placa de Petri com meio sólido apropriado. 

considerado que cada colônia que cresce na placa tenha vindo de uma única

célula bacteriana (figura 11. 14) e assim cada colônia é contada representa uma

única célula daquela diluição. A figura 11. 15 mostra o esquema das diluições

sucessivas.

• Turbidez: nesse ensaio, uma suspensão de células é colocada em uma cubeta e,

então, num espectrofotômetro. A Úurvação relativa da cultura é relacionada ao

número total de bactérias (mortas e vivas) na cultura. Normalmente, uma curva

padrão é gerada quando a turvação relativa está relacionada a uma contagem de

bactérias da amostra depositada em placa de Petri, associando-se o número de

células viáveis a uma certa leitura de turvação.

Figura 11. 14 - Colônias de bacterias formadas em placa de Petri contendo meio Agar.



Amaúad 9MI 1 9MI 1 9M 1 9M 1 9MI 1 9m

. Coli 0.1 Ml< 01 ml~ 0.1

Figura 11.15 - Diagrama representativo da técnica de diluições sucessivas do meio

contendo bactérias em suspensão.

11.6.8 - Métodos gerais para isolamento e identificação de bactérias

O primeiro procedimento a ser realizado é o isolamento da bactéria, separando-a

de outros germes que se encontram no mesmo meio. Então, coloca-se a bactéria em um

meio de cultura específico, sobre placas de Petri, para obtê-la isoladamente. Esse meio

de cultura varia de acordo com as exigências de cada bactéria; geralmente, são feitos à

base de infuso de carne, que possui proteínas solúveis, carboidratos e sais minerais,

fontes necessárias para se obter o crescimento de colônias isoladas. No caso de bactérias

mais exigentes, utilizam-se outros meios enriquecidos com outras substâncias, como no

caso da bactéria Salmonella, que exige a adição do meio de Kauffiann, um composto

liquido de bíle, verde brilhante e o on tetrationato. O meio ágar constitui-se de um meio

de cultura líquido em que é adicionada a substância ágar ou gelose, que torna o meio

gelatinoso, propiciando um melhor isolamento das colônias de bactérias (figura 11. 14).

Após o crescimento da colônia, ela pode ser removida da placa e, então,

inoculada. A inoculação consiste em depositar a colônia em meio líquido, onde as células

se replicarão, podendo-se fazer, em seguida, as diluições necessárias (figura 11. 15).

Para a completa identificação das bactérias, há necessidade de se investigar um

grande número de características, dentre eles a morfologia das colônias nos meios

sólidos, o estudo da fermentação de açúcares, etc. Para tal, são realizados exames
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microscópicos comr os ultramicroscópios, cujo limite de visibilidade é de 0,2 in,

microscópios eletrônicos, microscopia de fluorescência, dentre outros.

O exame bacterioscópico [10] é o estudo microscópico das bactérias e pode ser

feito por:

a) gota pendente - consiste em se colocar uma gotícula de suspensão

previamente diluída de bactérias vivas (a fresco), em uma lâmina; a

partir de um aumento pequeno, coloca-se a gota bem no meio do

campo do microscópio, para em seguida, adotar-se aumentos maiores,

até se obter uma boa visualização das bactérias;

b) esfregaços em meios contrastantes - pega-se uma gota de emulsão

bacteriana e mistura-se-a com uma gota de tinta da china

convenientemente diluída. Pega-se uma gota dessa mistura e espalha-se-a

sobre uma lâmina, que seca imediatamente, podendo ser examinada sob

imersão. As bactérias aparecem brancas sobre um fundo negro. Outros

meios cointrastantes podem ser utilizados, tais como as soluções

concentradas de colargol, de nigrosina, etc.

C) esfregaços fixados e corados - se o material for líquido, deposita-

se uma gotícula da emulsão bacteriana diretamente na lâmina. Entretanto,

se o material for sólido, dilui-se-o numa gota de água e espalha-se-o

sobre a lâmina. Após ser feito o esfregaço, espera-se a secagem e, então,

procede-se à fixação, por meio da passagem da lâmina sobre a chama de

um bico de bunsen ou pela utilização álcool metílico ou uma mistura (em

partes iguais) de álcool-éter. A coloração é feita pela utilização de

corantes específicos, tais como o azul de metileno e a tionina, ou

coloração Gram.

Por serem lentas e laboriosas, por necessitarem de pré-cultivo, e o crescimento

em meio líquido pode levar de 48 a 72 horas, dependendo do tipo de bactéria, além

disso, alguns microorganismos não podem ser cultivados em meios artificiais de cultivo,

e os organismos viáveis podem ser de dificil detecção em amostras de pacientes
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submetidos à terapia antimicrobiana, com o andamento das pesquisas outras técnicas

mais rápidas foram surgindo. Algumas técnicas como microscopia e detecção de

antígenos podem fornecer resultados muito rápido (em poucas horas). Outros métodos

de não cultivo como o emprego de sondas de DNA e amplificação de DNA por reação

em cadeia de polimerase (PCR) podem exigir até 1 a 2 dias [3 1.

A aplicação das técnicas moleculares no diagnóstico microbial tem o potencial

de aumentar a sensibilidade, a especificidade e a rapidez de diagnóstico laboratorial,

mas ainda muitos anos decorrerão antes que estas técnicas se tornem suficientemente

versáteis para permitir a pesquisa de todos os organismos "desconhecidos" nas amostras

dos pacientes [3 1].

I1.6.9 - Análise bacteriológica da água para potabilidade

Apesar da aparência límpida e da apresentação inodora e insípida, a água pode

não estar própria para o consumo. A água pode estar poluida por produtos químicos e

biológicos.

As infecções bacterianas transmitidas por água são causadas por meio do consumo

de água contaminada por matéria fecal contendo patógenos humanos ou de animais. As

doenças transmitidas pela água geralmente afetam o trato intestinal, embora algumas

vezes outras áreas do corpo também possam ser afetadas. Quando esses patógenos

contaminam a rede de abastecimento público ou outras fontes de água potável utilizadas

por muitas pessoas, podem ocorrer surtos epidêmicos de doenças intestinais, afetando

um grande número de pessoas em um curto período de tempo. Portanto, a análise

bacteriológica da água deve ser realizada com o caráter preventivo de doenças.

A contaminação biológica pode ocorrer por agentes etiológicos de febre tifóide e

paratifóide, shigelose, cólera, campilobacteriose, enterites virais e aebíase. Esses

germnes potencialmente patogênicos chegam as extensões de água, através das excreções

intestinais do homem e de animais.
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Para se determinar a otabilidade da água, a análise microbiana não deve ser

baseada no isolamento e identificação dos mieroorganismos patogênicos, por três razões

1. Os agentes patogênicos têm acesso esporádico ao ambiente hídrico e não

demonstram obrevivência durante longo periodo de tempo; portanto,

poderiam ser perdidos em uma amostra submetida a análise laboratorial.

2. Estando em pequeno número, os microorganismos patogênicos podem não

ser detectados pelos procedimentos laboratoriais convencionais.

3. É necessário um período de pelo menos 24 horas para a obtenção de

resultados laboratoriais de identificação de microorganismos patogênicos,

após o seu cultivo. Nesse período, muitas pessoas teriam consumido a

água e estariam expostas a esses microorganismos patogênicos, antes que

se pudesse tomar as ações para resolver o problema.

Sabe-se que certas espécies bacterianas, como a E. coli, organismos chamados

de coliformes, como o estreptococos fecais e Clostridiunm perfringens, são habitantes

normais no intestino grosso do homem e dos animais, estando presentes na matéria

fecal. Portanto, se a presença de qualquer uma dessas espécies bacterianas for detectada

na água, toma-se evidente a poluição fecal; esses microorganismos são conhecidos

como microorganismos indicadores. Logo, a presença de microorganismos indicadores

indicam que qualquer microorganismo patogênico que ocorre no trato intestinal também

pode estar presente.

Os microbiologista, então, têm desenvolvido métodos para analisar a água que

não dependam de isolamento e identificação dos microorganismos patogênicos. Em vez

disso, os testes são baseados na detecção de microorganismos cuja presença na água

indique a possibilidade da presença de microorganismos patogênicos. Os organismos

indicadores servem como um sistema de "alarme".

Os métodos de exames bacteriológicos da água foram publicados no livro

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, preparado em

conjunto com as associações American Public Health Association, American Water

Wor/cs Association e Federation of Sewage and Industrial Wastes Association e também

na US. Environmental Protection Agency [24]. Os métodos são padronizados e devem
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ser seguidos rigorosamente, quando as amostras forem submetidas análise

bacteriológica:

1. A amostra deve ser coletada em frasco estéril;

2. A amostra deve ser representativa do universo do qual foi colhida;

3. A contaminação da amostra deve ser evitada durante e após a coleta;

4. A amostra deve ser analisada logo após a sua obtenção; e

5. Havendo a necessidade de demora na realização da análise, a amostra

deve ser mantida a uma temperatura entre O e 1 0C.

São dois os processo bacteriológicos de rotina: 

• Contagem Padrão em Placa: São plaqueadas em meio com ágar,

geralmente, cerca de 0,1 e 1,0 ml da amostra de água e incubadas por 24

horas; após esse tempo, as colônias são contadas. As águas de boa

qualidade devem fornecer uma contagem baixa de colônias, menos de

100 por mililitro. As contagens podem ser feitas antes e depois do

tratamento especifico para medir a redução da população microbiana.

• Técnica da Membrana Filtrante: A técnica consiste da realização das

seguintes etapas descritas abaixo.

1. Um disco filtrante estéril é colocado na unidade de filtração.

2. Um volume determinado de água passa por esse disco filtrante; as

bactérias são retidas na superficie da membrana filtrante.

3. A membrana é retirada e colocada sobre uma almofada

absorvente, previamente saturada com um meio de cultura

apropriado. Em seguida, são acondicionados em placas de Petri

especiais para a incubação.

4. Durante o período de incubação, as colônias se desenvolvem nos

locais da membrana em que as bactérias ficaram retidas pelo

processo de filtração.

A grande vantagem dessa técnica é a possibilidade de um grande volume

de água poder ser examinado. Todo o volume de água pode ser filtrado pela
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membrana e todos os microorganismos presentes na amostra podem ficar retidos

na membrana. Ao se utilizar meios seletivos e diferenciais, certos tipos de

coliformes podem ser identificados. Com algumas modificações, a técnica pode

e tem sido adotada para muitos outros propósitos microbiológicos, além do

exame de águas. Com a utilização da técnica neutrongráfica, pretende-se reduzir

esse tempo para cerca de 5 horas.

No capítulo seguinte é apresentada detalhadamente a metodologia

aplicada.
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CAPÍTULO 1II

METODOLOGIA

III - METODOLOGIA

Iniciou-se este trabalho procurando demonstrar a eficiência da técnica de

neutrongrafia para a discriminação entre dois tipos morfológicos de bactérias, seguindo

o mesmo protocolo utilizado para a detecção, tema de uma tese de mestrado [32].

Alguns resultados encontram-se divulgados em trabalhos publicados em revistas

nacionais e internacionais da área de interesse [33, 34, 35], entretanto, os protocolos

sofreram algumas variações em alguns parâmetros. Essas alterações iniciais feitas no

protocolo, referem-se à concentração de boro enriquecido e à temperatura de incubação

com boro. Bactérias com morfologias diferentes foram utilizadas, a saber: o bacilo

Gram-negativo Escherichia coli (K12-AB1 157), e o cocos Gram-positivo

Staphylococcus epidermidis (2292), cuja morfologia assemelha-se a um cacho de uvas.

Dando seqtiência à pesquisa, outras bactérias, cujas morfologias diferem das

anteriores, foram utilizadas. Como o cerne do método é obter imagens neutrongráficas

do maior número de bactérias, tomna-se necessário garantir sua eficácia em relação aos

convencionais e que sirva como método de diagnóstico auxiliar aos já existentes. Além

disso, em se tratando de algumas bactérias não cultiváveis, método proposto pode ser o

único capaz de fornecer a imagem delas sem cultivo prévio a baixo custo. Para tanto,

também foram realizados estudos das prováveis áreas preferenciais de interação da

bactéria com o conversor boro. Para a comprovação da eficiência do método para

diagnóstico auxiliar através da caracterização morfológica de bactérias, foram

realizados ensaios com água potável proveniente de reservatórios domésticos e urina.
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III.1 - Caracterização morfológica de Bactérias

III. 1. 1 - Culturas Bacterianas

Em princípio, para demonstrar a viabilidade da técnica, manteve-se a fase do

pernoite (cerca de 18 h), que garante uma quantidade adequada de células bacterianas

para o ensaio, fase essa que dispensar-se-á com o desenvolvimento do método. Sendo

assim, as bactérias E. coli (K12-ABI 157) e S. epidermidis (2292) foram inoculadas em

10 ml de meio LB (Luria-Bertani: 10 g/l de triptona, 10 g/l de NaCI, 5 g de extrato de

levedura e 1 1 de água destilada) e submetidas ao pernoite em shaker a 37 C. Desse

pernoite foram retiradas alíquotas que foram inoculadas em 10 ml de meio LB por mais

1:30 h, para E. coli e 4: 15 h para S. epidermidis, no shaker para garantir que as bactérias

estariam na fase exponencial de crescimento, quando iniciado o protocolo. A fase

exponencial é de extrema importância, pois é nessa fase em que as bactérias se

encontram na sua atividade metabólica máxima, ou seja, estão mais propensas à

absorção de substâncias necessárias para a sa sobrevivência; portanto, espera-se ser

essa a melhor fase para que haja interação com os átomos de boro-10. Decorrido esse

tempo, foi realizada dupla centrifugação em solução salina (solução de cloreto de sódio

[NaCI] - 0,9%), a 8000 rpm, em centrífuga refrigerada a 4 C, durante 1 minutos cada,

eliminando vestígios do meio nutriente. Em seguida, foram resuspensas em solução

salina de mesma concentração, onde se fez a leitura de densidade óptica (D.O.) com o

Spectrophoiometer U-300 (Hitachi), a 600 i (D.O. 6 00nm), a fim de se quantificar o

número de células presentes na suspensão. O processo de leitura da D.0. consiste de:

primeiramente, calibrar-se o sistema, colocando duas cubetas com uma solução padrão

(solução salina 0,9% na ausência de células) e faz-se a leitura da D.O. com o respectivo

comprimento de onda (600 rm). Após a obtenção da densidade óptica (D.O.) da solução

para calibração, uma das cubetas e retirada e, então, coloca-se uma cubeta agora

contendo uma amostra da solução bacteriana. Em seguida, é feita a leitura de densidade

óptica da suspensão, com o comprimento de onda anteriormente estipulado. Optou-se

pelo comprimento de onda de 600 rnm, pelo fato de se obter respostas adequadas para a

bactéria E. coli, pois, como a bactéria Staphylococcus epidermidis tem a característica

de formação de grumos, foi dispensada a leitura da D.O. por supor-se que a leitura não

retrataria a quantidade real de células presentes na amostra. Após se fazer a leitura da

D.0. para a suspensão contendo E. coli, sabendo-se que uma D.O.600nm de 0,5,
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corresponde a 1 x 108 células/mi, pode-se, através de uma regra de três simples,

determinar o número de células presentes na suspensão. Feita a leitura da D.O. procede-

se à diluição para se obter o número de células desejado. Se o número de células

presentes na suspensão for superior ao requerido, é realizada a diluição adequada, de

forma a se obter o valor desejado de células, que, nesse caso, é de 6 x 10 células/m1.

Dessa solução bacteriana diluída é retirada uma alíquota a ser submetida à incubação

com o boro enriquecido.

I11.1.2 - Incubação com B

Da suspensão bacteriana obtida após o pernoite, previamente lavada e

resuspensa, retirou-se uma quantidade para ser submetida à incubação com o '0 B por 30

minutos, nas temperaturas de 4 C, 25 C e 37 C. A quantidade de boro foi superior à

utilizada nos protocolos anteriores. Antes, utilizou-se 100 g.g/ml de l'0 B. Buscando-se

uma melhor definição da imagem dos microorganismos, utilizou-se nesse protocolo 500

gig/ml de '0B (borato de sódio diluído em solução salina 0,9%). Feita a incubação, foram

realizadas duas díluições distintas: uma de i0Os vezes para se obter cerca de 1 00 colônias

na placa de LB-agar (1,5%) e outra de 06 vezes, na placa de CR-39, para que, através

do número de colônias obtidas na placa de LB-agar, se tenha, a priori, o número

esperado de imagens de microorganismos a serem detectados e identificados na placa de

CR-39. Uma pequena alíquota da solução diluída foi depositada na placa de LB-agar e

levada à estufa, mantida na temperatura de 37 C e, após 24 horas, foi realizada a

contagem das colônias formnadas, sendo que cada colônia formada provém de uma única

bactéria. Uma outra alíquota foi depositada em uma região préviamente delimitada e

mapeada na placa de CR-39, de acordo com o protocolo, sendo mantida numa estufa à

temperatura de 150 C, para uma secagem rápida. Em seguida, a amostra foi levada ao

canal J-9 do reator Argonauta para ser irradiada com o feixe de nêutrons térmicos.
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111. 1. 3 - Condições de Irradia ção

A fonte de nêutrons utilizada para se obter as neutrongrafias das amostras

incubadas com o boro foi o reator Argonauta em estado crítico, que é do tipo PWR, e

está instalado no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN). O canal utilizado para

a irradiação foi o J-9, onde está instalado um colimador divergente de grafita, de onde

se extrai um feixe de nêutrons térmicos que corresponde a um fluxo de 2,2 x 05

nêutrons térmicos/cm2 s. A configuração e os parâmetros de irradiação são apresentados

na figura 111. 1. O tempo de irradiação foi estipulado, a partir da curva característica [34],

como sendo de 25 minutos. Os nêutrons emergentes interagem com os núcleos de 1 oB e

têm grande probabilidade de produzir a reação 'B(n,~cC 7Li [36]. As partículas alfa

originadas da reação provocam danos (traços latentes) na placa de CR-39 com

diâmetros (larguras dos traços) da ordem de 30 Â a 1 00 Â, formando a imagem latente

dos microorganismos presentes em cada amostra.

Núcleodo R.lo. GrfIa Aostra C a.,- Fontc Reator Argonauta

Poténcia 170 W

Fluxo"' 2,2 x 105 n.crnl'2s

Razão ny 3 x 10< n.cni2.mR

Razão l,/! 110

R(,,) ~ 20

Espectro -Maxwclliano

£0 ~~~~~~~~~~~~~E 30 meV
Detector CR-39

CuiMadoreS Coluna& Parafina Boada
TtnnmKã
Emea

Figura I11. 1 Configuraçao e parâmetros de irradiação do reator Argonauta do

IEN/CNEN. ()no ponto de exposição da amostra.

I11. 1. 4 - Revelação das imagens das bactérias

Para que os traços latentes de ea se tomem visíveis, o detector é submetido a uma

revelação química em solução de hidróxido de sódio (NaOH), numa normalidade de

5,34 N [37], à temperatura de 90 C, durante 1 hora. Após a revelação, as placas são

lavadas em água corrente para retirar o revelador e cessar o processo; em seguida, são
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feitas lavagens sucessivas com água destilada para a retirada de qualquer impureza que

possa vir a prejudicar a análise das imagens registradas no detector, procedendo-se à

secagem. As amostras foram então analisadas por microscopia óptica convencional, sob

um aumento de 103 vezes. Os microscópios utilizados foram o Leica LX-40 e o

Olympus BX-60M, com lentes objetivas que proporcionam aumentos de 100 e/ou 50

vezes (na maioria dos casos) e com lente ocular, de 10 vezes. Para uma melhor

visualização dos traços formados pelas partículas alfa, foi utilizado o recurso de

contraste de fase. Na análise microscópica, foram observadas as condições ruidosas

apresentadas pela placa, tais como, arranhões, que não foram eliminados pela revelação,

resquícios de revelação, diâmetros de partículas alfa espúrias, diâmetros dos

microorganismos detectados e identificados, e também foram quantificados.

O procedimento acima descrito foi realizado para as placas de CR-39 contendo

Escherichia coli e Staphylococeus epidermidis. Como de 6 a 18% dos processos

infecciosos causados por bactérias, bacteremnias, são polimicrobianos, ou seja, causados

por mais de um tipo de bactéria, foi preparada uma solução com os dois tipos de

bactérias, a fim de se constatar se a técnica era capaz de discriminá-las, quando

presentes num mesmo meio. Após esse ensaio, tomnou-se necessário verificar a

eficiência desse protocolo, previamente padronizado para uma bactéria Gram-negativa,

para esse outro microorganismo. Apesar de se ter obtido algumas imagens de

Staphylococcus epidermídis isolados, sua quantificação foi prejudicada devido a grande

aglomeração dos mesmos [37].

III.2 - Parâmetros protocolares para Staphylococcus epidermidis

Como o S. epidermidis apresentou-se muito aglomerado, prejudicando, assim, a

sua quantificação tomou-se necessário a avaliação do tempo de vortexação com a

finalidade de provocar uma desagregação das células facilitando sua contagem.

Solucionado esse problema de aglomeração, passou-se a estabelecer os melhores

parâmetros para esse tipo de bactéria.
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II1.2.1 - Tempo de vortexação da bactéria S. epidermidis

O primeiro parâmetro avaliado para a bactéria Staphylococcus epidermidis foi o

tempo de vortexação, que corresponde ao tempo necessário para romper a força de

coesão entre as células, que é uma característica desse tipo de microorganismo e que

dificulta sua quantificação. Esse ensaio foi realizado, mantendo-se todos os parâmetros

de manipulação constantes e variando-se apenas o tempo de vortexação da amostra

portadora desse microorganismo, utilizando-se o aparelho Cyclo mixer da marca Clay

Adams, posicionando o ponteiro indicador de velocidade de vortexação na posição 4.

Em seguida, cada amostra foi plaqueada em placa de LB-agar para se verificar a

formação de colônias. Com o aumento do tempo de vortexação, as aglomerações

tendem a serem desfeitas e, conseqüentemente, o número de co]ônias formadas nas

placas tendem a aumentar, já que apenas uma célula pode formar uma colônia . Nesse

ensaio, também foi realizada a etapa de irradiação com nêutrons, conforme os

protocolos precedentes, não se detendo apenas aos ensaios de microbiologia.

No processo de cultura, foram realizados os passos iniciais de inoculação em 10

ml de meio LB, deixando-se em pernoite a 37 C no shaker; em seguida, foi feita a

inoculação de 1:25, ou seja, 0,4 ml do pernoite em 10 ml de meio LB e crescimento da

cultura por 4horas e 15 minutos. Decorrido esse tempo, foi feita uma dupla lavagem a

8000 rpm num tempo de 10 minutos cada uma, através de centrifugação, com solução

salina (0,9%), eliminando-se assim qualquer vestígio de meio nutriente LB.

Ressuspendeu-se os microorganismos em 10 ml de solução salina e vortexou-se-os,

durante 5 minutos; em seguida, procedeu-se às diluições sucessivas e plaqueou-se-os em

placas de Petri contendo meio LB-agar, para, depois, submeter-se a mesma suspensão a

tempos de vortexação adicionais de 1, 2 e 3 minutos, respectivamente.. Após cada

tempo de vortexação adicional, foram realizadas as diluições e plaqueamento em LB-

agar para a solução. Todas as placas foram depositadas em estufa termalizada a 37 C,

durante dois dias, pois o crescimento da bactéria S. epidermidis é mais lento que o da E.

coli. Finalmente, a contagem do número de colônias geradas foi realizada, para

posterior análise comparativa com o número de imagens formadas no CR-39.
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I1I.2.2 - Espectrofotometria e avaliação das diluições e prováveis

contaminações para o ensaio com o S. epidermidis

Nessa etapa, foi realizada a espectrofometria para o Saphylococcus, após ser

determinado o tempo de vortexação, a fim de se determinar a melhor diluição e o

melhor comprimento de onda para se fazer à leitura da densidade óptica (D.O.). Tal

procedimento pode ser realizado nessa etapa, devido à utilização do processo de

vortexação, isso porque, ao romper a força de coesão entre as células, elas estariam

presentes na suspensão, num estado menos grumnoso. Dessa forma, a densidade óptica

estaria mais próxima da real. Fez-se também uma avaliação da solução salina e da

solução de boro, para se verificar a possibilidade de contaminação dessas soluções em

algum dos procedimentos.

IIIL2.2.1 - espectrofotometria e avaliação das diluições de uma

suspensão com S. epidermidis

Inoculou-se, na proporção 1:25, de umna suspensão de pernoite de

Staphylococccus (0,4 ml) em 10 ml de LB; submeteu-se ao shaker por 4 horas e 15

minutos à temperatura constante de 37 0C. Após esse tempo, procedeu-se à lavagem por

centrifugação. Ressuspenideu-se a amostra em solução salina (10 ml). Essa suspensão,

então, foi submetida a duas diluições distintas, sendo umna diluição de 2 e a outra, de 10

vezes, para que fosse realizada a espectrofotometria das mesmas e da solução padrão,

sem diluição. Todas as soluções foram vortexadas durante 5 minutos e, em seguida, foi

feita a varredura do espectro variando o comprimento de onda de 280 nim a 700 nim,

obtendo-se assim o gráfico do espectro de varredura de cada amostra. A partir desse

gráfico, pode-se obter o valor do comprimento de onda mais adequado para se obter a

densidade óptica da amostra e o correspondente número de células presentes na

suspensão. Uma amostra de cada suspensão diluída ou não, foi plaqueada em placa de

LB-agar, para se verificar o número de células presentes em cada uma.
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III.2.2.2 - Avaliação das prováveis contaminações para as soluções

utilizadas no ensaio com o S. epidermidis

As soluções utilizadas em todo o processo são a salina e a de boro enriquecido.

Portanto, para se verificar se essas soluções poderiam ter sido eventualmente

contaminadas, alíquotas dessas soluções, sem serem diluídas, foram plaqueadas em

placa de L-agar, para se observar se haveria ou não crescimento de colônias,

indicando, assim, a contaminação ou não das soluções. Essas placas foram mantidas em

estufa (37 C) durante 48 horas, para favorecer o crescimento de colônias, caso

houvesse bactérias nas soluções.

IIIL2.3 - Determinação da temperatura de incubação e do tempo de irradiação

Solucionado o problema de aglomeração da bactéria, deu-se prosseguimento ao

estudo dos demais parâmetros. O procedimento seguido e as condições aplicadas foram

as descritas anteriormente, no que se refere à: concentração de boro, tempo de

incubação, concentração de bactérias, temperatura de revelação, tempo de revelação,

variando-se a temperatura de incubação e o tempo de irradiação.

Os procedimentos microbiológicos foram realizados conforme descrito nas

seções precedentes, no que se refere também ao tempo de crescimento da cultura, que,

para E. coli, é de 1 hora 30 minutos, enquanto que, para o Staphylococcus, é de 4 horas

e 15 minutos estabelecidos dentro da fase exponencial de crescimento, quando iniciado

o protocolo. O tempo de crescimento da cultura de Staphylococcus é superior ao exigido

pela E. coli, pelo fato do seu tempo de geração ser maior.

Em primeira instância, levantou-se a curva de resposta do CR-39 para a detecção

de cada bactéria, em temperaturas de incubação com o boro de 4 C, 25 C e 37 C

respectivamente. Uma vez determinada a temperatura, procedeu-se aos ensaios, na

intenção de se determinar o melhor tempo de irradiação, variando-o na seqüência de 15,

25, 35, 45 e 60 minutos.
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II1.3 - Otimização do tempo de análise

Um outro teste com a bactéria Escherichia coli foi realizado buscando se

eliminar o pernoite, diminuindo o tempo de análise das amostras para cerca de 5 horas.

Nesse ensaio, a amostra foi retirada diretamente da placa de cultura e adicionada a uma

solução salina (0,9%). Essa solução foi vortexada por alguns minutos, até que não se

visualizasse vestígios do material coletado na solução salina. A suspensão foi incubada

com uma solução de boro enriquecido a uma concentração de 500 gg/ml, à temperatura

de 25 C, por 40 minutos. A alteração no tempo de incubação se deve ao fato da bactéria

não estar em fase de crescimento exponencial. A utilização da temperatura de 25 C

nesse experimento, foi devido a falta de condições laboratoriais para realizar o processo

de incubação a temperatura de incubação mais adequada (37 C). Elevou-se o tempo na

tentativa de se aumentar a probabilidade de interação do boro com a bactéria.

Procedimentos análogos aos anteriores de diluição e deposição das amostras nas

lâminas de CR-39 foram utilizados. As lâminas foram irradiadas durante 25 minutos no

feixe neutrônico e depois reveladas à temperatura de 90 C, por 1 hora, em solução a

5,34 N de NaOH1.

IIIL3.1 - Tempo de vortexação

O bacilo E. coli não tem a característica de se aglomerar, porém, devido ao fato

da colônia ter sido retirada diretamente de uma placa de LB-agar, ela poderia se

apresentar com uma morfologia diferente da característica, quando presente em meio

líquido, porque ela estaria na fase estacionária de crescimento. Quando em meio Agar, o

crescimento se dá de forma mais densa, ficando as bactérias aglomeradas. Portanto, para

se evitar as aglomerações da E. coli, determinou-se o tempo de vortexação adequado.

Para tanto, retirou-se uma colônia da placa de LB-agar e, dissolveu-a em meio salina e

submeteu-a a um tempo de vortexação de 5 minutos. A amostra foi dividida em quatro,

de forma que a inicial foi obtida após 5 minutos de vortexação e as demais, após tempos

de vortexação de 1, 2 e 3 minutos adicionais, respectivamente. A etapa de lavagem foi

dispensada. Após as vortexações adicionais, cada amostra foi incubada com solução de

boro enriquecido a 500 gtg/ml, durante 30 minutos na temperatura de 37 C; em seguida,

foram realizadas as diluições adequadas. De cada amostra foi retirada uma alíquota que
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foi depositada em placa de CR-39, irradiada por 45 minutos e revelada como no

procedimento padrão.

111.4- Avaliação do "~B coMo conversor de nêutrons

Nessa fase, foram realizados ensaios em que se utilizou o atB como agente

conversor para a formação da imagem do microorganismo Escherichia coli, visando

pesquisar a viabilidade de seu uso, tendo como finalidade a redução de custo [38]. Para

tanto, foram realizados ensaios variando os parâmetros de tempo de irradiação, tempo

de revelação e concentração de boro natural, com o objetivo de se obter seus melhores

valores, se viável. As amostras foram preparadas seguindo os procedimentos

anteriormente descritos, quando da utilização do 0B3.

111. 4. 1 - O tempo de irradiação

Os tempos de irradiação das amostras foram de 25, 35, 45 e 60 minutos,

respectivamente, no reator Argonau ta e nas mesmas condições de irradiação e

configuração que as empregadas nos ensaios anteriores. Como o boro natural contém

aproximadamente apenas 20% de ] 0B, sendo o responsável pela formnação da imagem,

não se utilizou um tempo menor, acreditando-se haver menor chance de formnação de

imagem, já que, quanto menor o tempo de exposição, menor a probabilidade de

interação do nêutrom com o 0OB. Logo, quanto maior o tempo de exposição, maior a
probabilidade do nêutrom interagir com o átomo de '0B e dar origem à partícula alfa,

formnadora da imagem latente no detector.

I1I.4.2 - O tempo de revelação

Devido a concentração de '0B, no natB ser de aproximadamente 20%, também se

fez necessária a análise do tempo de revelação, já que o mesmo é responsável pela

revelação da imagem latente presente no detector geradas pelas partículas alfas

provindas da reação 0B3(ni,a) 7Li. Com a menor concentração de 1 B presente na solução
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de dopagem, poderia haver uma perda na qualidade da imagem, tendo em vista a menor

probabilidade de interação do nêutrom com o boro e, portanto, uma redução do número

de traços de partículas alfa gerados, responsável pela qualidade das imagens. Se o

tempo de revelação for demasiado, pode ocorrer uma corrosão dos traços além do

necessário, provocando, assim, a destruição do registro da imagem no detector.

Contudo, se houver uma redução muito acentuada nesse tempo, pode não haver a

revelação adequada do mesmo. A análise foi feita para os tempos de 35, 45 e 60

minutos de revelação com a solução de hidróxido de sódio (5,34 N).

IIIL4.3 - Concentração de boro para incubação

Como a concentração de 0B3 presente no boro natural é pequena, fez-se

necessário também relacionar-se a concentração do natB à imagem de qualidade, porque,

quanto menor o número de- átomos do material conversor menor a probabilidade de

ocorrer a interação e, conseqüentemente, a liberação da partícula ionizante; portanto,

menor a probabilidade de formar a imagem latente no detector. As bactérias foram

submetidas à dopagem com soluções de diferentes concentrações de atB a fim de se

determinar qual a concentração de natB que garantiria a quantidade de 'B necessária

para formação de uma boa imagem das bactérias. Para tal, foram utilizadas as seguintes

concentrações de boro natural: 250, 500, 750, 1000, 1500 e 2000 gig/ml,

respectivamente, com o tempo de incubação permanecendo em 30 minutos, à

temperatura ambiente.

II1. 5 - Determinação de prováveis aglom erações de traços de partículas alfa

A finalidade desse ensaio foi a de se observar se, ao se utilizar apenas uma

solução de boro, tanto enriquecido quanto boro natural, haveria algum tipo de

aglomeração que pudesse resultar em imagens morfológicas equivalentes às obtidas das

bactérias. Para tanto, foram utilizadas soluções com concentração de 500 gg/ml para a

solução de boro enriquecido e 1000 gig/ml para a solução de boro natural. Essas

soluções sofreram o mesmo processo de diluição que as suspensões contendo bactérias.

53



Em seguida foram depositadas nas placas de CR-39, irradiadas e reveladas segundo os

mesmos parâmetros utilizados para as placas contendo as amostras com bactérias,

III.6 - Análise de amostras contendo uma mistura de Escherichia coli e S.

epidermidis incubadas com 'Be natB

Após os testes realizados com os conversores de nêutrons 10B e natB e mediante o

resultado positivo relativo à suspensão contendo mistura de bactérias dopadas com o

10 B, realizou-se ensaios com suspensão contendo a mistura de E. coli e S. epidermidis,

com crescimento exponencial realizado após pernoite, na proporção de 50% cada,

dopadas com soluções de lc9B e tB, respectivamente. Esse ensaio foi realizado para

uma análise comparativa entre as soluções de dopagem para suspensão contendo mais

de uma bactéria, bem como a avaliação do boro natural como conversor para uma

mistura de bactérias. A suspensão contendo a mistura foi submetida a 6 minutos de

vortexação devido à presença do S. epidermidis. A concentração das soluções foram de

500 gg/ml para a solução de boro enriquecido ('0 B) e 1000 gg/ml para a solução de n tB.

Em seguida, foram realizadas as etapas de diluição, irradiação e revelação, alterando-se

o tempo de irradiação de 25 minutos para 45 minutos, conforme se mencionou nas

seções III.2.2 e 111.4.1. Amostras foram depositadas em placas de LB-agar e deixadas

em estufa por 48 horas para posterior contagem e comparação com a contagem de

bactérias identificadas por neutrongrafia das placas de CR-39.

1. 7 - Determinação do limite de detecção da técnica para E. coli e S. epidermidis

Um importante fator para a comprovação da relevância do método de

identificação de bactérias por neutrongrafia é o seu limite de detecção. Assim sendo,

avaliou-se o limite de detecção, tanto para a bactéria E. coli, como para S. epidermidis

[39]. As bactérias foram inoculadas em 10 ml de meio LB separadamente e deixadas em

pernoite no shaker (37 0C). Desse pernoite foram inoculadas 0,25 ml da bactéria E. coli

e 0,4 ml da bactéria S. epidermidis, em 10 ml de LB, retornando-as para o shaker por

mais 1 hora e 30 minutos, para se garantir que a população está na fase exponencial.

Então, foram realizados os processos de lavagem, ressuspensão em solução tampão e a
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leitura da D.O. (600 nm). Para a simulação de soluções com diferentes concentrações de

bactérias foi realizada uma série de diluições (1 06, 10 , 10 , 10 , 10' vezes) da solução

do pernoite e, então, cada amostra foi incubada com a solução de boro a 500 gig/ml por

30 minutos. Após a incubação, foram plaqueadas alíquotas de cada amostra em placas

de LB-agar e placas de CR-39. As placas de LB-agar foram levadas para a estufa e

mantidas por 48 horas à temperatura de 37 C e as placas de CR-39 foram irradiadas por

45 minutos no feixe de nêutrons do canal J-9 do reator Argonauta e submetidas ao

processo de revelação convencional.

II1.8 - Potencialidade do método para Mycobacteriumfortuitum

O bacilo Mycobact'erium fortuitum é uma bactéria de dificil cultura, sendo

necessário esperar o surgimento de colônias visíveis após 12 a 25 dias, em meios

sólidos ou de turvação observável em caldo, pois seu crescimento é muito lento. O

crescimento lento é característico da maioria dos bacilos do tipo Mycobacterium, que,

provavelmente, é devido, pelo menos em parte, ao caráter hidrofóbico da superficie da

célula que faz com que sejam fortemente impermneáveis aos nutrientes. Espécies que

têm menos lipídio crescem consideravelmente mais rápido [2]. Esse tipo de bactéria é

denominado bacilos álcool-ácido-resistentes, pois não são descorados pela mistura de

álcool e ácido na técnica do Gram. Após os resultados satisfatórios com a E. coli e o S.

epidermidis, foram realizados ensaios com um terceiro tipo morfológico [40], o bacilo

Mycobacierium fortuitum, porque, apesar de ser um bacilo e possuir a mesma

morfologia que o bacilo Escherichia coli, ele possui estrutura de parede mais espessa.

Procurou-se determinar os melhores parâmetros para este tipo de bactéria, bem como

buscou-se alguma diferença nas imagens neutrongráficas que pudesse distinguir um

bacilo do outro.

111.8. 1 - Tempo de irradia ção e incubação para o bacilo Mycobacterium

Nesse ensaio, foi feita a incubação do 'B (borato de sódio) no próprio meio 7H9

[41], visando uma redução no tempo de análise ao se dispensar a fase de lavagem.

Utilizou-se uma suspensão de pernoite do bacilo Mycobacterium, também em meio

55



7F19. A suspensão da bactéria foi submetida a incubação com a solução de boro nos

tempos de 30, 45 e 60 minutos. Para cada tempo de incubação decorrido, foram

realizadas as diluições com a expectativa de se obter um total de 102 células na placa de

CR-39. Alíquotas foram depositadas em várias placas de CR-39, sendo cada uma das

placas submetida a um tempo de irradiação de 5, 30 e 45 minutos, respectivamente.

Como mencionado anteriormente, esse tipo de bactéria é de dificil cultivo em meio

nutriente de composição definida; portanto, não foi realizado o plaqueamento em meio

nutriente.

IIIL9 - Determinação da região de incorporação do conversor na bactéria

Um dos fatores primordiais para a utilização da técnica neutrongráfica na

identificação de bactérias é a qualidade das imagens obtidas. Para tanto, foram até agora

analisados todos os parâmetros diretamente relacionados a esse fator, mas os resultados

obtidos mostraram ser necessária a determinação da região de interação do B01 com a

bactéria. Devido a diferença de constituição das paredes, se de uma bactéria Gram-

positiva ou Gram-negativa, pode haver uma diferença de interação do conversor com a

bactéria. Os parâmetros determinados anteriormente foram agora utilizados para

amostras de E. coli preparadas por técnicas de fracionamento de membranas, uma

produzindo esferoplastos e a outra, fantasmas de membrana por ltrasom. Após o

pernoite, as culturas foram lavadas, ressuspensas em solução salina e dividida em duas

partes: a uma delas foi aplicada a técnica de obtenção de esferoplasto e a outra foi

sonicada para produção de fragmentos de parede [42].

IIL. 9. 1 - Obtenção de esferoplastos

Para a obtenção dos esferoplastos, a amostra contendo a suspensão da bactéria E.

coli foi submetida a uma solução contendo uma mistura de Tris 40 mM, EDTA 1OmM

e lsozima, durante 10 minutos, sob refigeração (4 C). A lisozima provoca uma

digestão na parede da célula bacteriana, obtendo-se células nuas desprovidas de parede

celular, conhecidas como esferoplastos (figura III.2). São extremamente sensíveis a

choque osmótico, porém, são dotadas da mesma atividade metabólica de uma célula
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bacteriana normal. O Tris e o EDTA, (PH 8), têm a função de complexar ons

dicatiônicos assoc iados a membrana externa da Gram-negativa, facilitando a liberação

dos LPS desta e, assim, a entrada da lisozima no espaço periplasmático, onde atuará

sobre a parede celular.

nioM1brama

Figura 111. 2 - Formação de esferoplasto pelo ataque da parede pela lisozima .

Decorridos os 10 m-inutos de ataque, a suspensão é submetida à centrifugação a

3000 rpm, durante 30 nminutos, a partir do qual é separada em duas partes: uma de

sobrenadante, contendo provavelmente a parede celular a outra, o precipitado,

provavelmente formada pelos esferoplastos. O precipitado é ressuspenso em solução de

MgS0 4 a 1. M. Ambas as suspensões foram incubadas com solução de boro

enriquecido, durante 30 minutos. Em seguida, foram realizadas as diluições e

plaqueamento em placas de CR-39 e de LB-agar, sendo somente a suspensão contendo

os esferoplastos plaqueada em placas de L-agar. Finalmente, foram realizados os

processos de irradiação e revelação química. Uma suspensão bacteriana não foi

submetida ao ataque da lisozima, sendo plaqueada em LB-agar e usada para a

determinação do título, para fim de se efetuar uma contagem comparativa com as placas

contendo esferoplastos. Como a célula bacteriana é frágil, quando desprovida da parede

celular (esferoplasto), todo o processo deve ser realizado com muito cuidado e com

movimentos bem delicados para não ocorrer a lise da célula.

111.9.2 - Ruptura de membrana por ultrasom

Essa técnica consiste em lisar a parede bacteriana por ação das ondas de choque

do ultrassom (figura 111.3). Foram preparadas duas amostras iguais da bactéria E. coli.

Uma amostra foi primeiramente incubada com a solução de boro enriquecido (500

gig/m1) e, depois, submetida ao ultrasom (6 ciclos, 20 segundos e potência de saída no
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nível 5) para em seguida, ser centrifugada a 3000 rprn, por 20 minutos. O sobrenadante

passou pelo processo de diluição sendo então depositado no CR-39: Os resíduos

depositados no fundo do tubo (debris) foram ressuspensos em solução de MgS0 4 a 10-2

M e incubados com boro e também depositados na placa de CR-39. A segunda amostra

foi primeiramente submetidá ao ultrasom; depois, foi centrifugada também a 3000 rpm,

por 20 minutos, a partir do qual pode-se separar os debris do sobrenadante. Os debris

foram ressuspensos em olução MgS0 4 a 10-2 M. Ambos, debris e sobrenadante, foram

incubados com o boro e depositados em placas de CR-39. Para a formação das imagens,

as placas foram irradiadas durante 45 minutos e reveladas por processo químico (NaOH

- 6,25 N, 90 C, 1 h). A concentração de NaOH foi aumentada de 5,34 N para 6,25 N

procurando melhorar a qualidade das imagens reveladas. Através desses procedimentos

concluir-se-á se o processo pelo qual o boro interage com a bactéria é apenas de

adsorção, fixando-se apenas na parede celular, ou se é dado por absorção, penetrando no

interior da célula, ou, ainda, se ocorrem os dois tipos de interação, sendo o boro

distribuído por toda a estrutura celular.

T~~~~~~~~~~~-

Figu.ra II. utradarnedecllrpomlrs

111.9.3 - Região de incorporação do boro no S. epidermidfis

Como a estrutura da membrana do S. epidermidis (Gram-positiva) é diferente da

E. coli (Gram-negativa), que contém uma fina camada de peptidoglicana e uma

membrana externa, realizou-se um ensaio com a finalidade de se verificar se há uma

diferença de interação do boro para este tipo de bactéria [42]. Todo o processo inicial
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foi realizado: pernoite, crescimento exponencial, lavagem. Ressuspendeu-se a bactéria e

manteve-se-a em geladeira por 10 minutos em uma solução contendo uma mistura de:

Tris 40 mM, ED3TA 1 OmM, 4 mg/ml de lisozima e 1 mg/ml de lisostafina. A lisostafina

é uma enzima, que foi utilizada por ser mais eficiente na digestão da parede Gram-

positiva. Centrifugou-se a amostra a 3000 rpmn, por 20 minutos, e ressuspendeu-se o

precipitado em olução MgS0 4 10-2M . Essa solução foi incubada com o boro e, então,

depositada em CR-39 e irradiada com nêutrons. Todas as amostras passaram pelo

processo de revelação química para a obtenção das imagens neutrongráficas, conforme

descrito anteriormente.

111.1 - Aplicação do método para amostras reais

11. 1 0. 1 - Água potável

Buscando verificar a aplicabilidade do método desenvolvido para amostras reais,

resolveu-se fazer a análise da água de uma residência. As amostras foram colhidas em

alguns pontos do estágio de abastecimento dessa residência. As amostras foram

denominadas de acordo com o ponto de coleta, como especificado:

*Amostra 1 - cisterna da casa;

*Amostra 2 - caixa d'água;

Amostra 3 - filtro da casa.

O método foi aplicado nessas amostras, porém, antes de dar-lhe início foi

necessário fazer-se uma redução do volume coletado (300 ml), utilizando-se uma etapa

do método convencional, que consiste de passar o líquido por um filtro de membrana de

Millipore com poro de 0,45 prm. Em seguida, essa membrana foi lavada com solução

salina, para que desprendessem de sua superfície os microorganismos que estavam

presentes na água. Deu-se inicio, então, aos procedimentos referentes ao método

propriamente dito. Uma amostra dessas suspensões foram incubadas com o B

(500 j.glml), durante 30 minutos, a temperatura de 37 C. Os demais parâmetros

utilizados foram os mencionados na seção anterior.
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Para que houvesse maior concentração de bactérias, colocou-se 1 ml da solução

acondicionada no tubo, com o volume previamente reduzido, em um eppendorf. Esse

eppendorf foi centrifugado, durante 10 minutos, a 8000 rpm. Foi então descartado o

líquido excedente. Na alíquota preservada no fundo do eppendorf foi adicionada solução

de boro enriquecido (500 gig/ml). Dessa solução foram plaqueados g.l em placa de

CR-39, que em seguida foi irradiada e adotou-se os procedimentos pré-estabelecidos.

Para uma posterior comparação dos números de colônias com a quantidade de imagens

obtidas, plaqueou-se também em meio LB-agar

III.10.2 - Exame de urina

Tendo em vista os resultados obtidos com amostras de água, resolveu-se

estender a aplicação do método para fins de diagnóstico clínico, como, por exemplo, em

exame de urina. O procedimento e os parâmetros utilizados foram os mesmos aplicados

ao exame da água, sendo apenas diferente o volume examinado, que, nesse caso, foi de

apenas 5 ml. Uma amostra também foi plaqueada em meio LB3-agar, para se verificar o

crescimento das colônias.

Uma amostra dessa urina, 70 ml, foi submetida a análise clínica pelo Laboratório

de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da UFRJ, possibilitando uma posterior

comparação dos resultados obtidos.

III.1 1 - Otimização do tempo de revela ção

Após o levantamento de todos os parâmetros referentes ao método, utilizando-se

uma solução de NaOH, fez-se a análise sobre a resposta da revelação química realizada

com uma solução contendo hidróxido de potássio e álcool etílico (15 wt% KOH + 65

Wt% C2H50H + 20 wt% H 20). A utilizou-se essa solução, procurando reduzir o tempo

de diagnóstico do método, mantendo-se os demais parâmetros constantes. Foram

preparadas quatro placas de CR-39, contendo amostras de E. coli processadas como

anteriormente descrito, ou seja, tempo de incubação de 30 minutos, temperatura de

incubação de 37 C, tempo de irradiação de 45 minutos. Cada amostra foi submetida ao

processo de revelação com essa soluçào em tempos de 8, 1 e 5 minutos, à temperatura

de 50 C.

60



CAPÍTULO IV

RESULTADOS

IV- RESULTADOS

IV 1 - Caracterização morfológica de bactérias

O método mostrou-se eficiente para a caracterização morfológica de bactérias,

pois, nas placas em que foram depositadas as amostras distintas de E. coli e S.

epidermidis,foi possível distinguí-las pelas diferentes morfologias, tendo os traços de

alfa formnadores da imagem do bacilos uma disposição "linear", enquanto que os

formadores da imagem de cocos uma disposição circular, lembrando um cacho de uvas,

como se pode observar nas figuras V.la e IV.2a, respectivamente. A morfologia das

duas bactérias pode ser confirmada ao se comparar as imagens obtidas por neutrongrafia

com as obtidas por microscopia eletrônica, nas figuras IV.l1b e V.2b, respectivamente.

Numa amostra, onde havia a presença de ambas as bactérias, foi possível

distingui-las e identificá-las (figura V.3a e IV.3b ), mostrando a eficiência do método

para discriminar bactérias com diferentes morfologias, quando presentes em uma

mesma amostra. Entretanto, como o protocolo utilizado nesse ensaio estava ajustado

para a bactéria E. coli, mostrou-se pouco eficiente no que se refere à quantificação da

bactéria S. epidermidis, porque esse tipo de bactéria tem uma característica intrínseca de

formar cachos. Muitos Staphylococcus foram encontrados, impossibilitando, assim, a

contagem apropriada e, portanto, impossibilitando averiguar-se se o número de imagens

formadas correspondia à esperada pelo número de colônias crescidas na placa de LB-

agar (figura IV.4). Mesmo assim, cre-se que essas aglomerações são características das

bactérias Staphylococcus, pois as imagens formadas na sua presença diferem em muito

das aglomerações de partículas alfa, produzidas pela interação do nêutron com o boro

presentes em soluções desprovidas de bactérias (figura IV.5). Nessa amostra, raramente

apareceram cocos isolados, como os mostrados na figura V.2a. Apesar de

esporadicamente ocorrerem aglomerações nas amostras contendo E. coli, não há um

comprometimento na quantificação do número de células, pois, assim mesmo, é viável a
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sua quantificação na placa de CR-39, por ser a fronteira de cada unia das bactérias

formadoras da aglomeração bemn delimitada (figura IV.6 e IV.7) [37].

(a) (b)

Figura IV. - Imagens do bacilo E coli por: (a) Neutrongrafia (10OOOx) e (b)

microscopia eletrônica[43].

Figura IV.2 -Imagens do Siaphylococcits por: (a) neutrongrafia (00x) e (b)

microscopia eletrônica[44].
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(a) (b)

Figura IV.3 - Imagem das bactérias E. col e S edermidi., (a) e (b), presentes num

mesmo meio (OOx).

(at) (1>)

Figura IV.4 - Imagens da aglomeraçao de Stajhylococcus por: (a) neutrongrafia

(1 OOOx) e (b) microscopia eletrônica[451.
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Figura IV.5 - Aglomeração de partículas alfa originadas da reação nuclear '13(n,ot) 7 i,

na ausência de bactérias (1 0OOx).
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Figra V.7- Nutrngafi deumaaglmeaçã dobaclo . cliconend patícla

Figuraço pis. Neutronraa eeua agloeraçeão doimbaosE pela coendaço partcus

quando presentes, não afetaram as imagens. Não houve ambém resíduos de revelação,

no que se refere às partículas afa espúrias; elas apresentaram diâmetros que variavam

de 0,3 a 1 prm, sendo que nem sua presença nem o seu tamanho influenciaram de forma

negativa na formação da imagem das bactérias. As bactérias apresentaram tamanhos

em média de 3 jim a 4 gtm de comprimento e 0,5 jim a 1 gtm de largura, para a E. coli, e

5 gim de diâmetro para S. epidermidis.

Os desvios padrões de todos os dados foram calculados segundo a equação IV. 1,

devido ao fato de terem sido feitas poucas medidas, como se segue:

(IV 1 )
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onde: n é a média do número de bactérias ou traços de alfa simples, de acordo com o

estudo realizado no experimento, registrados na lâmina de CR-39.

Critério para identificação das imagens de bactérias

Para se certificar de que as imagens neutrongráficas observadas correspondiam

às bactérias, alíquotas das suspensões eram simultaneamente colocadas no detector CR-

39 e semeadas na placa de LB-agar. Após a revelação das placas e o crescimento das

colônias no L-agar, as imagens e colônias eram contadas independentemente e os

números, comparados. Se o número de imagens obtidas num campo do detector e o

número de colônias no LB3-agar fossem coincidentes, então as imagens neutrongráficas

eram identificadas como sendo de bactérias e recebiam um grau de correlação de 100%.

IV.1.2 - Incubação com B
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Figura IV.8 - Percentual de bactérias E coli identificadas em função da temperatura

de incubação.
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Com relação à bactéria E. coli, pelos resultados obtidos ao se variar à

temperatura de incubação, pode-se comprovar que as temperaturas maiores favorecem a

maior probabilidade de se obter sua imagem, como mostra o gráfico apresentado na

figura V.8. Isso não se afirmou para a S. epidermidis, pois a contagem foi prejudicada

devido à formação de grandês aglomerações. Como esse ensaio foi realizado apenas em

nível de investigação, novos ensaios procurando determinar os melhores parâmetros

para a identificação dessas bactérias, bem como dos demais tipos morfológicos, foram

realizados e serão apresentados a seguir.

IV. 2- Parâmetros protocolares para Staphylococcus epidermidis

IV.2. 1 - Tempo de vortexação da amostra contendo a bactéria S. epidermidis

As contagens das placas de LB-agar da amostra diluída e vortexada em

diferentes tempos demonstraram que o tempo inicial de 6 minutos, antes que a diluição

fosse realizada, é suficiente para garantir uma quantificação melhor de bactérias na

placa de CR-39 (figura IV.10Oa), evitando aglomerações muito grandes. De acordo com

a tabela IV. 1, observa-se que, ao se aumentar o tempo de vortexação, aumenta-se o

número de colônias encontradas na placa de LB-agar, isso porque há uma desagregação

das aglomerações, tomnando as células mais livres e, portanto, ao serem plaqueadas em

meio Agar-nutriente cada célula livre dá origem a uma nova colônia. Ao se aumentar

em demasia o tempo de vortexação, como no caso dos 3 minutos além dos cinco

iniciais, observa-se uma pequena, mas significativa, diminuição na formação de

colônias, indicando que a vortexação em demasia pode acabar destruindo algumas

células. Portanto, para que não se perca a característica da bactéria de formação em

cachos, deve-se limitar o tempo de vortexação para os seis minutos iniciais, pois, ao se

fazer a vortexação em demasia, pode-se, também, romper muito as aglomerações,

perdendo-se assim a característica morfológica da bactéria, apresentada na figura 1V.9.

Na figura IV.10Oa, observa-se uma diminuição nas dimensões das imagens

neutrongráficas do Staphylococcus, aumentando-se a o número de imagens de cocos

isolados (figura IV.10Ob). Como o Staphylococcus é uma bactéria do tipo cocos,

diferenciando-se apenas pela sua arrumação, ao se vortexar demasiadamente a amostra,

acaba-se por obter cocos isolados (figura IV.10Ob) e, mesmo assim, foi possível obter as
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imagens desses microorganismos. Isso indica que o método também pode ser aplicado

para as bactérias caracterizadas pela forma de cocos isolados, tais como o gonococcus,

etc.

Tabela IV.1 - Contagens de colônias de bactérias para diferentes tempos de

vortexação, na placa de LB-agar.

Tempo de vorteiaçio (minutos) O (') 1 (5' + 1') 2 (5' + 2') 3 (5' + 3')

Número de colônias (UFC) 537 723 1069 1000

UFC - unidade formadora de colônia

FiuaI. oflgad oo .eiemds( md imto bevd
imeiaamnt apso iuo ncasd otxço(00)
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(a) ~~~~~~~~~~(b)

Figura IV. 10 - Morfologia do cocos S. epidermidis observado (1 000x): (a) no tempo de

1 minuto adicional (3 um de diâmetro) e (b) nos 2 minutos adicionais de vortexação

(1,2 gm de diâmetro).

Durante a análise das imagens, destacou-se a mostrada na figura IV. 1 1, onde se

observam dois cocos, aparentemente em processo de fissão binária, ou seja, no

momento de separação, após a divisão celular. Tal fato seria esperado, pois o

Staphylococcus pode continuar se reproduzindo mesmo quando submetido à solução de

salina 10%. Todavia, a imagem também pode representar a desagregação de duas

últimas células da aglomeração característica do Staphylococcus devido à vortexação.
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Figura IV. 1 1 - Imagem neutrongráfica da provável divisão celular do Stap/zylococcus.

IV 2.2 - Espectrofotometria e avalia ção das diluições e prováveis contaminações para

o ensaio com o S. epidermidis

Com os resultados obtidos nessa fase pôde-se determinar os melhores

parâmetros para a manipulação microbiológica mais adequada (espectrofotometria e

diluição), para se realizarem os ensaios neutrongráficos, de tal forma que se pudesse

preservar a característica de aglomeração da bactéria e, ao mesmo tempo, não se

prejudicar a formação das imagens neutrongráficas devido ao excesso de grumos, bem

como sua quantificação, a fim de se garantir um ótimo resultado dos ensaios

neutrongráficos.
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IV2.2.1 - Espectrofotometria e avaliação das diluições de uma suspensão de

S. epidermidis

Os resultados obtidos da varredura do espectro para as soluções sem diluição e

com dupla diluição das amostras contendo S. epidermidis são mostrados nas figuras

IV. 12 e IV. 13, respectivamente. O espectro obtido para a suspensão com dupla

diluição foi muito pequeno, ou seja, os valores de densidade óptica (D.O.) foram muito

baixos (figura IV. 13), mostrando assim haver poucas células presentes na suspensão.

Por esse motivo, não se realizou a espectrofotometria da suspensão diluída 10 vezes,

pois os valores de densidade óptica seriam menores. Observando o gráfico do espectro

obtido para a suspensão sem diluição, pode-se notar que o valor adequado de

comprimento de onda é de 600 nim, que corresponde a uma densidade óptica em torno

de 0,4 (figura IV. 12). Assim, ao se fazer a contagem das colônias nas placas de LB3-

agar, pode-se calcular o número de células presentes em cada suspensão.

Para uma D.O.= 0,4, existem 10 células/mi, então:

ePara a alíquota semeada na placa de LB3-agar, referente à solução diluída

2 x 105 vezes, foram contadas 300 colônias, que significa que existem 6 x

10 células/mI no tubo de origem. Para a solução sem diluição, foram

contadas 62 colônias, após diluição de 106 vezes, significando então a

existência de 6,2 x1í0 7 células /ml na suspensão.

Portanto, conclui-se que, após a vortexação de 6 minutos iniciais e utilizando-se

um comprimento de onda de 600 nim, pode-se determinar o número de células presentes

sem a influência da aglomeração típica das mesmas, não havendo nem a necessidade de

se proceder a uma diluição da amostra inicial.

Nessa etapa não foram realizados os ensaios neutrongráficos. Portanto, os dados

aqui apresentados referem-se apenas aos ensaios microbiológicos de espectrofotometria

e plaqueamento em meio L-agar para se determinar o número de células viáveis

presentes numa cultura típica. A partir desse resultado, pode-se realizar os ensaios com

o Staphylococcus, fazendo-se a leitura da D.0. a 600 n, após um tempo de vortex de 6
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minutos, condições em que o número correto de bactérias presente na amostra pode ser

avaliado.

Amostra: StaphyIococcus epidermidis

Comentários: 3 horas em LB 1510611999

2.000 -

Abs

0.000 ______________________________

240.000 300.00 400.00 500.00 600.00I 700.00
(nm)

Figura IV. 1 2 - Espectrofotomnetria da suspensão de S. epidermidis sem diluição.

Amostra: Staphylococcus epidermidis

Comentários: 3 horas em LB, 2x diluída -1510611999

2.000 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.01 Abs

0.000. aa

240 300 400 500 600 700 (nm)

Figura IV. 1 3 - Espectrofotometria da mesma suspensão diluída 2 vezes.
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IV.2.2 - Avaliação das prováveis contaminações das soluções utilizadas nos

ensaios com S. epidermidis

A ttulo de controle, as placas de LB-agar em que foram semeadas as amostras

das soluções com boro enriquecido e com salina não apresentaram a formação de

colônias de bactérias, apesar de terem sido mantidas por 48 horas em estufa a 37 C.

Portanto, todas as imagens neutrongráficas obtidas foram realmente devido às células

presentes nas suspensões bacterianas, manipuladas em laboratório.

IV.2.3 - Determinação da temperatura de incubação com 'o B e do Tempo de

irradiação com nêutrons

Pela curva apresentada na figura IV. 14, chega-se a conclusão que, ao se

aumentar a temperatura de incubação de bactérias com o 0B3, o número de bactérias

registradas na lâmina cresce, como ocorreu com a E. coli [37]. Portanto, a temperatura

de 37 C parece favorecer a interação da bactéria com o boro [46], chegando-se a 100

% de detecção de bactérias, de acordo com o número de colônias contadas em LB3-agar.

Na figura IV. 1 5, o percentual de bactérias identificadas, em função do tempo de

irradiação com nêutrons, demonstra que, também, o número de bactérias

neutrongrafadas cresce, quando se aumenta o tempo de irradiação. Essa relação era

esperada, pois, quanto maior esse tempo, maior é a probabilidade de interação dos

nêutrons com os núcleos de boro, aumentando também o número de bactérias

registradas nas lâminas de CR-39. Pode-se observar que, para um tempo de irradiação

de 45 minutos, obtém-se os registros de aproximadamente 100 % das bactérias

esperadas e, com 60 minutos, não há um aumento significativo; portanto, toma-se

desnecessária a irradiação com tempos maiores do que 45 minutos.

Deve-se ressaltar que todos esses parâmetros foram levantados, a partir de

amostras previamente vortexadas, e os valores em porcentagem são devido à correlação

feita entre as imagens neutrongráficas obtidas e as colônias formnadas nas placas de LB3-

agar.
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JV.3 - Oimização do tempo de análise pela elimina ção do tempo de

crescimento

Quando se eliminou o pernoite, comprovou-se que ele pode ser suprimido dos

ensaios, pois foi possível obter-se as imagens do bacilo E. coli. Isso indica que há uma

afinidade entre a bactéria e o boro; portanto, para haver a interação das mesmas com o

conversor de nêutrons ( 01B) não há a necessidade de que estejam em fase exponencial

de crescimento. Entretanto, pelo fato da bactéria ter sido retirada do meio de cultura

sólido e, estarem em fase estacionária, encontravam-se muito aglomeradas (figura

IV. 16), sendo assim, fez-se necessário um levantamento do tempo de vortexação mais

adequado. O fato de se apresentarem aglomeradas, apesar de não ser sua característica,

poderiam ser facilmente confundidas com o bacilo Mycobacterium sp., cuja

característica é de se apresentarem como bacilos, tanto isolados quanto aglomerados,

como ilustra a figura IV. 17 [40]. Um ensaio foi realizado, em nível de teste, para o

bacilo denominado Mycobacterium fortuitum, para verificar se os parâmetros aplicados

a E. coli seriam propícios para esse outro bacilo. Isso porque, essa bactéria possui uma

parede mais espessa que a parede da E. coli. Pela imagem neutrongráfica (figura

IV. 1 7a), pode-se comprovar a eficácia da técnica, também, para este tipo de bactéria,

pois a imagem está em acordo com a imagem feita por microscopia eletrônica (figura

IV. ]7b).

(a) (b)

Figura IV. 16 - Imagens do bacilo E. coli, por: (a) neutr ongrafia (500x), sem o pernoite

e (b) microscopia eletrônica[471.
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<.3> ~~~~~~~~~~(b)

Figura IV. 17- Imagens do bacilo Mycobacterium forluitum (500x) por: (a)

neutrongrafla, com pernoite e (b) microscopia eletrônica [47].

A possibilidade de se confu.ndir umna aglomeração de bacilos E. coli com um do

tipo Mycobacterium foi descartada após o ensaio realizado com o mesmo, pois o

método neutrongráfico demonstrou ser, também, eficiente para a distinção entre eles,

pois as imagens formadas pelos bacilos do segundo tipo, são maiores e, por isso, a

obtenção das imagens por mnicroscopia óptica têm de ser realizada com aumento menor.

As imagens neutrongráficas do bacilo E. coli foram obtidas com um aumento de lOOOx

e as do tipo Mycobaterium, em sua grande maioria, com um aumento de 500x.

IV3. - Tempo de vortexçdo para E. coli em cultura estacionária

Cada placa de LB-agar contendo as amostras diluídas e vortexadas em diferentes

tempos foram contadas cujos resultados so apresentados na tabela IV.2. Ao se analisar

os resultados da tabela, em conjunto com os resultados da contagem das placas de CR-

39, observa-se que o tempo de 6 mninutos, antes que a diluição de 1O5 vezes fosse

realizada, é suficiente para se garantir umna quantificação melhor de bactérias, evitando

muitas aglomerações. Assim, como no caso do S. epidermidis, conforme se aumenta o
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tempo de vortexação, aumenta o número de colônias encontradas na placa LB3-agar,

também, em virtude da desagregação das aglomerações; conseqüentemente, quanto

mais células livres, mais colônias são formnadas nas placas contendo meio LB-agar.

Entretanto, nota-se que, quando o número de colônias da placa de LB-agar aumenta em

demasia, uma redução do número de bactérias registradas na placa de CR-39 ocorre, em

decorrência talvez do maior número de bactérias existentes em que possa ocorrer a

interação com o boro.

Tabela IV.2 - Contagens de colônias em placa de LB3-agar e imagens nas lâminas

de CR-39, de bactérias do tipo E. cli para diferentes tempos de vortexação, sem

pernoite.

Tempo de vortexação (minutos) 0 (5') 1 (5' +1') 12(5' +2') 3 (5' + 3')

Número de colônias (UFC) t 1380 2020 1 1525 4800

Número de imagens no CR-39 34 80997

UFC - unidade formadora de colônia

Algumas imagens de aglomerações ainda existentes, em função do tempo de

vortexação, são apresentadas nas figuras IV. 18, IV. 19, IV.20 e IV.2 1, respectivamente.

Pode-se observar elas apresentam uma morfologia mais de acordo com a típica da

espécie, do que a imagem obtida sem o processo de vortexação como aquela vista na

figura IV. 16a, pois não há formação de aglomerações.

Figura IV.18 - Morfologia da E. coli imediatamente após os 5 minutos iniciais de

vortexação (10OOOx).
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Figura IV. 19 - Morfologia da E. coli após 6 minutos de vortexação (OO0x).

Figura IV.20 - Morfologia da E. coli após 7 minutos de vortexação (500x).

78



Figura V.21 - Morfologia da E. coli após 8 minutos de vortexação (500x).

Algumas imagens foram obtidas com o aumento de 500x, procurando

demonstrar o efeito da vortexação, que é o de separar as bactérias, e, portanto, como

elas se encontram mais afastadas, seria impossível observá-las num mesmo campo de

visão, utilizando-se aumentos maiores. As figuras acima revelam o efeito da vortexaçào

para a obtenção das imagens, relativas à E. coli; entretanto, não foi possível o emprego

desse mesmo aumento para visualização das outras bactérias.

IV.4- Avaliação do FWB como conversor de nêutrons

IV 4.1 - Concentração de boro para incubação

Os resultados mostraram que, a partir da concentração de 1500 gig/ml, não há

uma melhoria significativa na qualidade das imagens formadas, além de se obtê-las, em

sua maioria, com boa resolução (figura IV.22a). Portanto, esse valor de concentração

seria o mais adequado para os ensaios futuros, porém, ao se fazer uma visualização

detalhada da lâmina de CR-39, observou-se que ocorrem muitos traços de partículas alfa

espúrias, sendo tratadas como ruído de fundo, pois, em alguns casos, poderiam
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prejudicar uma melhor visualização dessas bactérias. Sendo assim, optou-se pela

concentração de 1000 gig/m1 para se fazer o levantamento dos outros parâmetros.

Apesar do percentual de formação de imagens, ser no máximo, de 80%,

conforme demonstra a figura IV.23, obtém-se imagens de boa resolução (figura IV.22b)

e pouco ruidosa, em decorrência de partículas alfa espúrias. Pela curva, observa-se que,

quanto maior a concentração de boro, maior é a probabilidade de interação dos nêutrons

com os núcleos de boro; isso aumenta a probabilidade de formação de traços na lâmina

de CR-39, formando as imagens de bactérias até um limite de concentração, a partir do

qual ocorre a saturação, não havendo um aumento significativo de formação das

imagens. Portanto, os traços de partículas alfa formados a partir de então seriam

provenientes apenas do excesso de boro e não contribuiriam para formar mais imagens

de bactérias, porque já se teria alcançado a totalidade delas na amnostra. Além disso,

ob serva-se que, para valores mais baixos de concentração de ntB a quantidade de

átomos de '0B presentes não é suficiente para a formação de imagens, como verificado

no gráfico da figura IV.23, pata a concentração de 250 jtg/ml.

(a) (b)

Figura IV.22 - Imagem neutrongráfica do bacilo E. coli: (a) 1500 gg/ml de "" e (b)

1 000 gig/ml de nalB
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Figura IV.23 - Curva de resposta do detector CR-39 para solução de ntB.

IV.4.2 - O tempo de irradia ção com nêutrons

A curva de resposta do detector para o tempo de irradiação, utilizando-se a

concentração de 1 000 jig/ml, determinada anteriormente, demonstrou, como era de se

esperar, que, quanto maior o tempo de exposição da amostra contendo natB, maior é a

probabilidade de interação dos nêutrons com os núcleos dos átomos de 'B. Isso

aumenta a probabilidade de formação de traços na lâmina de CR-39, até um limite de

concentração, a partir do qual também há uma saturação, não havendo um aumento

significativo de formação dos traços de alfa formadores das imagens dos

microorganismos, como pode ser visto na figura IV.24.
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Figura IV.24 - Curva para determinar percentual de bactérias identificadas por

neutrongrafia em função do tempo de irradiação, para a concentração de 1000 gig/ml de

nat B

O tempo de irradiação mais adequado corresponde ao que resulte no maior

percentual de bactérias; portanto, como se pode observar, na figura IV.24, esse tempo é

de 45 minutos, já que, para um tempo de 60 minutos, não ocorreu um aumento

percentual significativo de bactérias observadas [38].

IV 4.3 - O Tempo de revela ção

Pela figura IV.25 , conclui-se que o tempo de revelação mais adequado para o

ensaio deve ser de 45 minutos, pois resultou no maior perc.entual de bactérias

identificadas por neutrongrafia. A influência do tempo de revelação na formação das

imagens pode ser vista na figura IV.26. Nas figuras IV.26a e IV.26c, notam-se imagens

de baixa definição. A primeira se deve ao fato do tempo de revelação de 35 minutos
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não ser suficiente para revelar os traços de forma adequada, enquanto que, na terceira, o

tempo de 60 minutos foi demasiado, pois resultou na destruição de traços. Pela figura

IV.26b, o tempo revelação de 45 minutos demonstrou ser o adequado, devido à boa

qualidade da imagem obtida.

Observa-se ainda pelas imagens que o natB pode ser utilizado como conversor de

nêutrons térmicos para se obter imagens neutrongráficas das bactérias, apesar da

imagem resultante ter menor resolução e, baixo percentual de microorganismos

identificados, devido a baixa concentração de 'B (20 %) contido no natB [38].

40

20

0o

35 40 45 50 55 60

Tempo dereveIação (minuto)

Figura IV.25 -Percentual de bactérias identificadas por neutrongrafia, em fção do

tempo de revelação, para a concentração de 1000 gig/ml de ntB.
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Figura IV.26 imagens neutrongráficas da bactéria E. coli, em função do tempo de

revelação, em minutos- (a) 35 (b) 45 e () 60.

Nesse ensaio, obteve-se uma imagem que nos parece ter flagrado o momento de

uma divisão celular, quando da reprodução celular. Verificou-se que ambas as células

possuiam aproximadamente o mesmo tamanho, como o que ocorre numa fissão binária

(reprodução por cissiparidade). A figura IV.27a mostra a neutrongrafia de uma

provável divisão celular onde o tamanho de cada célula foi medido, tendo a da esquerda

1 m de largura e 3 p.m de comprimento e a da direita, mais acima, 1,3 p.m de largura e

3 m de comprimento. A figura IV.27b apresenta uma microscopia eletrônica de uma

divisão celular, no momento da formação do septo e no início da divisão do nucleóide,

comno mencionou-se na seção 11.3.3.
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(a) (b)

Figura IV. 27 - Divisão celular de um bacilo E. coli (OOO0x), por: (a) neutrongrafia e (b)

microscopia eletrônica

1V5 5- Determinação de prováveis aglomerações de traços de partículas alfa

EJn ambas as lâminas de CR-39, onde foram depositadas 5 ii das amostras

contendo apenas soluções de " e W'B, nas mesmas diluições das suspensões

bacterianas, não foram observadas aglomerações equivalentes às presentes nas amostras

contendo bactérias. Mesmo quando se aglomeram, as partículas alfa não apresentam

morfologias que lembrem um bacilo ou principalmente um cocos, este último por ser de

morfologia circular. Portanto, como as partículas alfa por terem incidência normal a

superficie do detector, se apresentam de forma circular, ao se aglomerarem poderiam

apresentar uma morfologia parecida com um cocos ou mesmo um Staphylococcus, se

em grande quantidade; porém, isso não ocorre. Algumas imagens de aglomerações de

partículas alfa podem ser observadas na figura IV.28, quando se utilizou o como

conversor, bem como, na figura IV.5, apresentada no início deste capítulo, e na figura

IV.29, quando se utilizou o naB.
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Figura IV.28 - Aglomeração de partículas alfa simples obtidas a partir da interação do

nêutron com núcleos de 'B

Figura IV.29 - Aglomeração de partículas alfa simples obtidas a partir da interação do

nêutrom com núcleos de 0B3 presentes no natB.
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IV.6 - Análise de amostra contendo uma mistura de e. coli e s. epidermidis

incubadas com ' e naB.

Desse ensaio pode-se fazer importantes observações, as quais não puderam ser

realizadas nos ensaios anteriores. Quando se fez a contagem das placas de LB3-agar

observou-se que o número de colônias presentes devido ao bacilo E. coli era superior ao

número de colônias devido ao cocos S. epidermidis. Essa observação ficou mais

acentuada nas placas contendo a mistura incubada com '0 B, quando o número de

colônias de S. epidermidis diminuiu drasticamente, como pode ser observado na tabela

IV.3.

Tabela IV.3 - Contagem de unidades formadoras de colônias em placas de LB-agar

das amostras incubadas co 013 e natB

Conversores Contagem de E. coli (U]FC)* Contagem de S. epidermidis (U]FC)

1013 91 8
naIB 57 33

*1JFC - unidade formadora de colônias

Com relação ao ensaio neutrongráfico, após a revelação das placas de CR-39,

pode-se observar que o contrário ocorreu, sendo o número de imagens devido ao cocos

S. epidermidis maior que o devido ao bacilo E. coli, como demonstrado na tabela 1V.

As imagens das misturas de bactérias são apresentadas na figura IV.30, para

incubação com o boro enriquecido, e na figura IV.3 1, para a incubação com o boro

natural.

Tabela IV. - Contagem de bactérias presentes nas lâminas de CR-39 provenientes

de amostras incubadas com e natB

Conversores Contagem de E. coli -CR-39 Contagem de S. epidermidis - CR-39

'OB ~~26 6

natB 9 4
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A análise isolada das tabelas IV.3 e IV.4 reafirmam apenas as observações

anteriores. Porém, ao analisá-las em conjunto, pode-se observar que, devido a alguma

propriedade exclusiva do S. epidermidis, o mesmo interagiu mais com os átomos de

boro. Já se sabe que o boro tem o poder bacteriostático [48]; portanto, nas contagens

das placas de LB-agar o número de colônias devido aos cocos foram menores do que o

número de colônias devido aos bacilos, talvez pelo mesmo ter interagido mais

eficientemente com o boro, retardando, assim, o surgimento de mais colônias. Esse fato

foi confirmado ao se analisar as contagens de bactérias presentes nas lâminas de CR-39,

pois ocorreu justamente o contrário, sendo o número de imagens devido aos cocos

maior do que os devido aos bacilos. Portanto, como a formação da imagem depende da

interação do nêutrom com o boro, conclui-se que a interação do boro com o cocos foi

mais provável, formando mais imagens que 1 s bacilos.

Figura IV.30 - Imagem neutrongráfica da mistura contendo o bacilo E. coli e o cocos

S. epidermidis incubados com solução de ]0 B.
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Figura IV.3 1 - Imagem neutrongráfica da mistura contendo o bacilo E. coli e o cocos S.

epidermidis incubados com solução de naB.

IV 7 - Determina ção do limite de detecção da técnica para E. coli e S.

epidermidis

Os resultados mostraram que o método possui um alto poder de detecção, sendo

capaz de detectar bactérias até mesmo em amostras bem diluídas, ou sej a, contendo

pouquíssimas bactérias por mililitro. Esse aspecto é positivo e permite que o método

seja utilizado em amostras reais, nas quais o número de bactérias presentes pode estar

bem reduzido. Pela tabela IV.5, pode-se observar que, mesmo para amostras cujo fator

de diluição é alto, cerca de 107, ou seja, contém apenas cerca de 1 01 bactérias por mI, o

valor encontrado foi coerente com o esperado. Algumas discrepâncias nos valores são

esperadas, pois, como se tratam de suspensões muito diluídas, as alíquotas retiradas são

muito pequenas e podem ser coletadas em menor número num tubo e num número

pouco maior em outro tubo.
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Tabela IV.5 - Contagem das bactérias presentes nas lâminas de CR-39 para

diferentes diluições.

Número de bactérias Número de E. coli Número de S. epidermidis

esperado encontrado encontrado

10' 5 60

102 18 32

io3 12 85

io4 32 114

io5 36 125

Para fatores de diluição baixos, ou seja, por exemplo, fator de diluição 102, onde

seria esperado 1 05 imagens de bactérias formadas na lâmina de CR-39, não se obteve o

número de bactérias esperado, devido a pouca quantidade de átomos de boro para umna

grande quantidade de células presentes na suspensão.

IV. 8 - Potencialidade do método para Mycobacterium fortuitum

Num ensaio preliminar, utilizando os parâmetros definidos para E. coli e para o

S. epidermidis mostrou-se a viabilidade do método para a identificação de

Mycobacterium (Gram-positivo), conforme resultado mostrado na seção IV.3. Para se

ter certeza dos parâmetros mais adequados para a identificação desse tipo de bactéria

procedeu-se à análise, à semelhança do tratamento dado aos mcroorganismos

anteriores.

IV .1 - Tempo de irradia ção e incubação para o bacilo Mycobacterium

Nessa etapa, pode-se contar com uma redução no tempo de aplicação do método,

já que foi dispensada a etapa de lavagem da bactéria, procedendo-se a incubação do

boro no próprio meio de cultura dela (71H9). Para tanto, o 0B3 foi diluído no meio 7H9

e, depois, adicionado à suspensão de bactérias, de forma a se obter uma concentração de

90



boro de 500 gig/ml. Pelos resultados obtidos, verificou-se que o meio 7H9 não altera a

formação das imagens.

Pelos gráficos apresentados nas figuras IV.32 e IV.33, pode-se observar que,

assim como aconteceu com as outras bactérias, ao se aumentar o tempo de incubação,

aumentou-se o número de bactérias registradas no detector. Da mesma forma, o número

de bactérias registradas também cresceu ao se aumentar o tempo de irradiação, o que já

era de se esperar, já que a probabilidade de interação do nêutron com o boro é maior.
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Figura IV.32 - Número de bactérias identificadas, em função do tempo de irradiação

com nêutrons.
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Figura V.33 - Número de bactérias identificadas, em função do tempo de incubação

com o 0B3.

Algumas imagens da bactéria Mycobacterium são apresentadas na figura IV.34.

Essas imagens foram adquiridas com um aumento de 500x, sendo que as medidas

apresentadas também foram realizadas com esse aumento. Isso ocorreu, porque as

imagens observadas foram muito grandes, sendo impossível fazer-se a medida, bem

como a aquisição total da imagem com o aumento de 1OOx, até então utilizado para as

outras bactérias. O bacilo Mycobacterium apresenta uma morfologia neutrongráfica

mais abaulada que a apresentada pelo bacilo E. coli, isso talvez devido estrutura de

parede mais espessa.

Nesse ensaio não se fez a correlação percentual entre as imagens formadas no

CR-39 com colônias geradas em placa de meio nutriente, isso porque, como já foi

mencionado anteriormente, a bactéria do tipo mycobacterium é de dificil cultivo.

Portanto os resultados apresentados nos gráficos das figuras IV.32 e V.33, são

referentes apenas as imagens formadas nas lâminas de CR-39.
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(a) (b)

Figura IV.34 - Imagem neutrongráfica do Mycobacterium, medindo, em im: (a)0,8 x 4

e (b) 2 x 0,8; 1,8 x 0,5 e 1,5 x 0,4, respectivamente, com aumento de 500x.

IV 9 - Determinação da região de incorporação do conversor na bactéria

Os resultados apresentados nesta seção são indicativos do tipo de interação que a

bactéria pode ter com o boro, se a mesma absorve ou adsorve o boro.

IV. 9.1 - Obtenção de esferoplastos

As duas amostras, obtidas a partir da principal, após a submissão à lisozima:

uma de sobrenadante, contendo provavelmente a parede celular; a outra, o precipitado,

provavelmente, formado pelos esferoplastos, foram submetidas à contagem, quando

também foram adquiridas as imagens neutrongráficas geradas. Uma análise

comparativa com as contagens das placas de LB-agar foi realizada, para o caso do

precipitado contendo os esferoplastos, porém, as respostas foram muito discrepantes.

Isso se deve ao fato de que, apesar dos esferoplastos manterem suas propriedades de

atividade metabólica, que caracteriza a célula bacteriana normal, sua reprodução em
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qualquer meio é muito dificil, devido à sensibilidade osmótica, sendo muito susceptiveis

a lise, quando submetidos ao meio de cultura.

Uma suspensão bacteriana não foi submetida ao ataque da lisozima, sendo

plaqueada em Agar e usada como ttulo, para contagem comparativa com as placas

contendo esferoplastos. Como a célula bacteriana é frágil quando desprovida da parede

celular (esferoplasto), todo o processo foi realizado com muito cuidado, em movimentos

bem delicados, para não ocorrer a lise (quebra) da célula.

Comparativamente, a contagem de colônias formadas na placa de Petri, referente

a solução contendo esferoplastos significaram apenas 25% do número de colônias

formadas pela solução de ttulo, ou seja, houve um decréscimo acentuado no número de

colônias produzidas no meio LB3 quando a bactéria se encontra desprovida da parede

celular. No entanto, a contagem comparativa entre as colônias formadas na placa de

LB3-agar e as imagens registradas na placa de CR-39, observou-se um número

considerável de imagens formnadas, representaram cerca de 63% da quantidade de

colônias das células normais (solução título) e, em relação ao número de colônias

formadas pelos esferoplastos, o valor de imagens registradas no CR-39 ultrapassou a

100%. Pode-se explicar tal fato, de forma bem simples e óbvia, pois, como era de se

esperar, a bactéria sem a parede celular tem muita dificuldade de se reproduzir;

portanto, o número de colônias formadas deveria ser bem menor do que da suspensão

inicial (titulo), que contém a parede e, portanto, se reproduz normalmente sem

dificuldade. Em se tratando da comparação entre as contagens da bactéria sem parede

obtidas no LB-agar e das imagens neutrongráficas formadas, ocorre o inverso, pois,

como a bactéria incorpora o boro, a imagem de todas foram formadas, devido a maior

interação com o boro. Nas figuras IV.35 e IV.36 são apresentadas as imagens do

esferoplasto e da membrana da bactéria, respectivamente.

A segunda amostra contendo apenas sobrenadante, como era de se esperar,

formaram imagens de parede celular, apesar de terem sido em número bem reduzido,

cerca de 13%, em relação ao número de colônias formadas pela solução título, isso

devido ao ataque da lisozima, que as destruiu.

94



Figura V.35 - Imagem neutrongráfica de esferoplastos da E. coli obtida pelo ataque de

lisozima (OOO0x).

Figura IV.36 - Imagem neutrongráfica de uma provavel parede celular da E. coli obtida.,

após o ataque de lisozima, e recolhida no sobrenadainte (000x).
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Nota-se, na figura IV.36, que há uma deformação na estrutura da provável

parede celular da E. coli, que ocorre devido a falta do corpo celular interno, não sendo

mais observada a chamada "disposição linear" dos traços de alfa na formação da

imagem do bacilo.

Como o percentual de imagens neutrongráficas foi menor para a região da

parede celular, apenas 10%, do que para os esferoplastos (região citoplasmática), com

mais de 100% de detecção, conclui-se que a região preferencial de interação da bactéria

com o boro se dá na região citoplasmática.

IV. 9.2 - Fracionamento de membrana por ultrasom

Em ambas as amostras, tanto a que foi submetida ao ultrasom, antes da

incubação com o boro (amostra 1), quanto a que foi incubada, depois da submissão ao

ultrasom (amostra 2), pode-se observar uma acentuada formação de imagens de

esferoplastos (figura IV.37) do que de parede celular (fantasmas de membrana, figura

IV.38) como pode-se observar na tabela V.6.

Tabela IV.6 - Contagem de esferoplastos e detecção de fragmentos de parede

celular nas lâminas de CR-39

Amostra 1 Debris Sobrenadante

Esferoplastos 84 40

Fragmentos de parede cellular 26 5

Amostra 2

Esferoplastos 83 4

Fragmentos de parede celular 50 10

Com esses dados, chega-se a conclusão de que a região preferencial de interação

da bactéria com o boro é a região interna, região citoplasmática, e, não, na membrana

externa, ou seja, a interação da bactéria com o boro se dá em maior porcentagem por
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absorçãào e no por adsorção, sndo mu oPeqçueria a ineraçZío por adsorção.

confirmando a observação realizada nio experimento anterior-.

e. . .1 ... .....

1 i,'ur~ IV.' - li-uagon2 nutrorngráfica de esferopi isto de' /' úo'a obtido por ultrasonm

com um anento de 200x.

Algumas ag lorneraç.ôes levemente espaçadas não podem ser observa-das com

aumentos grandes, comno rna figura IV.3 7, que, para se observar toda a agiorneraçdi.

precisou se uitilizar um aumento menor, cerca de 200x. E..iitrotanto, para se obter mais

detalhes dos traços tormadores da imagemn, até mnesmo quanitificando-os, quando

possível, ut-ii.zam-se aumentos maiores, como rna figura IV.38, onde uina região da

aglomeraçàão vista na figura IV.37 foi adquirida coro. uni aumnento de 1000x. T'odas as

bactérias presenites íiesta imagem possuem 0,8 gni de diâmetro, sendo cada una

formnada por cerca de trés ou miais traços de partículas lfa. EM tomo desses cocos

observa-se uma aglomeoração de traços de partículas alfa desordenados e fracos,

sugerindo que foram foniados por material celular de alguma bactéria lisada. Tal fto

pode ocorrer j que as mesmras estão fragílizadks pela ausência da miembrana Na



figura IV.39, apresentada-se a imagem neutrongráfica de uma provável parede celular

produzida pela onda de choque do ultrasom.

Figura IV.38 -Imagem nutrongráfica de esferoplasto de E. coli obtido por ultrasom

com um aumento de IOOOx de umia regiào da imagem apresentada na figura IV.37.

Figura IV.39 - Imagem neutrongráfica de provável parede celular de E. coli obtido por

ultrasom, comr aumento de 1 OOx ( 1,7 x 0,7 jim).
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IJ - 9.3 - Região de incorporação nio S. epiderniidi.,

Apesar do ataque por lisostafina, obtcve-se imagens d células arredondadas e

algumas ainda aglomeradas, lembrando as imagens d Sapinl1ococC1(s obtidas nos

ensaios anteriores. Isto nos leva a concluir que a interaçào também se dá na região

mais interna da bactéria. Algumas imagens são apresentadas a seguir.

~~ W~~~~~P1 Ma 4.

~~~~~~~~~~~

O 

~~9111;'1~~~~'~ "I- 4

Figura IV.40 Imagem neutrongráfica da~- .gomra.odeefeopasosd

FIVr 1-Aicaã 40 oImgoemneatogra dea goeaaod eopatsd

Com esses ensaios pode-se comprovar a eficácia do método para fins de

diagnóstico, tanto para análise da água, v'isando determ-inar unma possível contaminação,

como para a determinação de ua provável infecção, com a análise de um fluído

corporal como a uirina.



IV 1O. - Agua potável

Em todas as placas de CR-39, referentes as amostras de água analisadas, foram

encontradas bactérias de diferentes tipos:

* Na amostra coletada da cisterna, foram encontradas as bactérias do tipo:

bacilos (36), cocos (47), estreptococos (4) e espirilo (1), num total de 97

bactérias. De acordo com a diluição feita isso significa que estão

presentes 6467 em lOOml da amostra. Nas figuras IV.41 e IV.42 são

apresentadas, respectivamente, uma imagem do espirilo encontrado na

amostra e outra contendo os três tipos morfológicos de bactérias.

* Na amostra coletada da caixa d'água, foram encontrados bacilos (8),

cocos (22) e estreptococos (4), num total de 34 bactérias; portanto, 2267

em 1 Oml da amostra, sendo que alguns bacilos e cocos encontrados

nessa amostra encontram-se mostrados na figura IV.43.

* Na amostra recolhida do filtro foram encontradas as bactérias do tipo

bacilos (14), cocos (20) e estreptococos (10), total de 44 bactérias, o que

resulta num total de 2933 em lOOml da amostra. A imagem

neutrongráfica de um dos estreptococos presentes na amostra pode ser

vista na figura IV.44.

Os resultados dos ensaios realizados com os tubos de ensaio e o eppendorf

foram compatíveis e, em ambas as placas de CR-39, onde foram depositadas as

amostras dos tubos de ensaio e do eppendorf, foram obtidas imagens de bactérias. As

quantidades médias encontradas nas placas de CR-39 referentes a cada tubo foram as

apresentadas acima. A análise quantitativa comparativa entre as placas de CR-39 e as

placas de LB-agar, foi prejudicada, pois, apesar de se deixar em estufa por 48 horas, não

houve um crescimento adequado de colônias. Presume-se que tal fato ocorreu porque as

bactérias presentes nas amostras não foram supridas suficientemente pelo meio em que

foram depositadas para crescimento (LB).
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O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) [49] prevê que o limite

permitido de coliformes fecais na água, como indicadores da provável presença de

microorganismos patogênicos, para que a mesma seja considerada própria para

consumo, tem que ser inferior a: 1) para a água doce usada no abastecimento doméstico

deve ser nulo; 2) para águas destinadas a balneabilidade são classificadas em, ótima se

contém 250 coliformnes fecais por 1 00 mI, muito boas se apresentam 500 coliformes por

100 mI, satisfatória, se houver no máximo 1000 coliformes por 100 ml e insatisfatória,

quando ultrapassar o limite de 1000 coliformes por 1Om1. Como as amostras

analisadas de todos os reservatórios da residência apresentaram contagem superior a

1000 microorganismos para cada 100 mI, estavam impróprias para consumo. Mesmo

que esse limite não tivesse sido ultrapassado, a água seria considerada imprópria devido

a presença da bactéria do tipo espirilo, demonstrando ter ocorrido a contaminação da

água pela urina de rato, causadora da pela leptospirose. A contaminação da água

provavelmente se deve à má condição de armnazenamento ou falta de manutenção dos

reservatórios (limpeza), visto que testes realizados no Laboratório de Microbiologia da

Universidade Federal do Rio de Janeiro demonstraram que a água tratada pelo órgão

responsável não apresenta qualquer tipo de contaminação. Por esse motivo, não foram

realizados testes neutrongráficos com a amostra da água tratada. Algumas imagens

neutrongráficas obtidas no ensaio são apresentadas a seguir.

O método neutrongráfico demonstrou-se muito eficiente, já que os resultados

foram obtidos, após a entrega das amostras, em apenas 2h e 25 minutos, tempo muito

inferior ao dos métodos tradicionais, que levam cerca de 48 horas para realizar a análise.
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Figura IV.41 - Imagem neutrongráfica do espirilo presente na amostra de água da

cisterna (500x).

Figura IV.42 - Imagem neutrongráfica de bacilo (a), cocos (b) e estreptococos (c)

presentes na amostra de água da cisterna (10OOx).
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Figura IV.4 3 - Imagem neutrongráfica de bacilos e cocos presentes na amostra de água

da caixa d'água.

Figura IV.44 - Imagem neutrongráfica do estreptococos presente na amostra de água do

fi ltro.
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110.2 - Eranme de urina

O resultado microbiológico da urinocultura (contagem de colônias) realizado no

Laboratório dc Análises Clínicas da Faculdade de FarmáciaILJFRJ, em 70 ml de urina

foi negativo. Após um período dc 24 horas de incubação, não houve o desenvolvimento

de qualquer colônia e, portanto, resultou negativo para infecção. Para ser diagnosticado

era necessário que a contagem de colônias estivesse acima de 1 00.000 UFC/ml.

Apesar de poucas bactérias presentes na urina, conformne o diagnóstico

laboratorial, foi possivel fazer-se a detecção e a identificação delas pelo método

neutrongráfico. Isso demonstra a eficiência do método, que possui um baixo limite de

detecção, ou seja, mesmo que existam poucas bactérias presentes no meio é capaz de

fornecer suas imagens. Portanto, basta recolher uma pequena amostra representativa do

meio líquido supostamente contaminado para se proceder a análise por neutrongrafia e,

assim, v'erificar se o meio de origem está ou não contaminado.

No resultado encontrado pelo método neutrorngráfico ao se analisar uma amostra

de urina, depositada em placa de CR-39, foram encontradas apenas nove bactérias: 4

bacilos, 4 cocos e 1 estreptococos. Como o exame foi realizado em 5 ml de urina,

significa que 2.000 bactérias foram encontradas por mililitro, levando à, conclusão de

que não havia umia infecção, pois este valor está muito abaixo do limite estipulado que

caracterizaria ua infecção (100.000 UFC/ml). Nas figuras IV.45, IV.46 e IV.47 são

apresentadas as imagens das bactérias encontradas na urina.

Cabe ressaltar que as amostras de urina também foram plaqueadas em LB3-agar.

Nessas placas de L-agar não houve desenvolvimento de colônias nas primeiras 24 horas;

somente 48 horas após o plaqueamento é que houve o surgimento de umna única colônia.

Isso talvez tenha ocorrido devido à utilização de um meio inapropriado, já que, para

análise laboratorial, são feitas semeaduras em alguns meios, tais como: caldo simples,

meio enriquecido combinado MK, placa de agar-sangue ou placa de Kristensen.

Portanto, acredita-se que se a incubação fosse realizada durante 48 horas o exame

laboratorial revelaria a formação de colônias.
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Figura IV.45 - Imagem neutrongráfica de bacilos (a> e cocos (b) encontrado na análise

do CR-39 contendo a amostra da urina.

Figura IV.46 - Imagem neutrongráfica de um cocos encontrado na amostra de urina.
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Figura IV.47 - Imagem neutrongráfica do estreptococos encontrado na amostra de urina.

1 V 12 - Offinização do tempo de revela ção

Com a utilização da solução potássio alcoólica [50], pode-se observar que o

tempo de 8 minutos de revelação foi o mais adequado, pois conseguiu-se obter o

número de bactérias esperado, de acordo com a diluição realizada. Para uni tempo de

10O minutos, observou-se que o número de bactérias diminuiu e ao se submeter a amostra

a um tempo de revelação de 1 5 minutos não foram encontradas imagens de bactérias,

sendo então, esse tempo excessivo para a revelação. A vantagem da utilização da

solução potássio alcoólica, em relação a solução de hidróxido de sódio, é que ela apaga

os traços de prótons de recuo.
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CAPÍTULO V

CONCLUSõES E PERSPECTIVAS

V 1- CONCL USOES

A técnica demonstrou ser viável para a discriminação de morfologia das

bactérias, já que foi possível distinguí-las pelas suas diferentes morfologias, em

amostras individuais ou mesmo quando presentes em um mesmo meio. Demonstrou

também possuir uma ótima resolução, pois, mesmo em aglomerações de bacilos, pode-

se fazer a distinção dos limites de borda da imagem referente a cada bactéria,

individualmente. Ao se analisar as imagens das aglomerações referentes ao cocos

Staphylococcus epidermidis, pode-se comprovar que elas diferem em muito das

aglomerações geradas por partículas alfas, quando aglomeradas. Portanto, a técnica

demonstrou possuir uma excelente resolução.

No que se refere à temperatura de incubação com o boro, ao se analisar os

gráficos, pode-se concluir que quando se aumenta a temperatura de incubação, ocorre o

aumento do número de bactérias registradas no detector, demonstrando uma maior

probabilidade de interação do boro com as bactérias.

O mesmo ocorre ao se analisar o gráfico referente ao tempo de irradiação, o que

é muito lógico, pois, ao se aumentar o tempo de exposição da amostra ao feixe de

nêutrons, aumenta-se a probabilidade de interação do nêutrom com átomos de boro, e,

portanto, aumenta-se o número de bactérias registradas no detector.

O cocos Staphylococcus epidermidis, por possuir a característica

intrínseca de se aglomerar, impôs o emprego da etapa de vortexação, para se desagregar

parcialmente os grumos formados porém, de uma forma que não destruísse a

característica morfológica dos cachos, pois perderia o objetivo da análise. Pode-se

comprovar que o tempo inicial de 6 minutos, após a incubação com o boro e anterior

aos demais tempos de vortexação adicionais, já foi suficiente para a aquisição de

imagens de melhor qualidade, sem prejudicar essa característica morfológica. Quando o

tempo de vortexação foi demasiado, ocorreu uma desagregação acentuada dos cocos
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formadores dos cachos, simulando assim uma amostra de bactérias do tipo cocos, mas,

mesmo assim, apesar da pequena dimensão de 1,2 im de diâmetro (figura IV. 10b), foi

possível se obter suas imagens neutrongráficas. Sendo assim, pode-se concluir que, se

em alguma amostra estiver presente a bactéria do tipo cocos, como por exemplo, o

gonococcus, será possível fazer sua detecção.

Os resultados obtidos para a variação de temperatura de incubação com o

11,para o S. epidermidis e Mycobacterium tuberculos is, vieram corroborar o fato já

observado em relação ao bacilo E. coli, ou seja, de que ao se aumentar a temperatura de

incubação, cresce a probabilidade de interação da bactéria com o boro. Constatou-se que

a melhor temperatura de incubação com o boro era de 37 C para essas amostras. Em

relação ao tempo de irradiação com nêutrons, o mesmo ocorre, havendo um aumento no

número de bactérias, ao se aumentar o tempo de irradiação.

Um fato promissor e de grande avanço, para o qual o método se propõe, é o de

não haver a necessidade de se fazer o crescimento exponencial das amostras,

comprovando, assim, que se pode realizar realmente o ensaio em 5 horas, no máximo,

como ocorreu no ensaio em que uma colônia foi retirada diretamente do meio sólido

(placa de Petri); após passar pelo método, imagens neutrongráficas compatíveis com o

estado de aglomeração das bactérias, devido a dificuldade de crescimento no meio

sólido, foram obtidas. Essa dificuldade foi solucionada, ao se fazer o estudo do tempo

de vortexação adequado para diminuir as aglomerações, chegando a um tempo de 6

minutos de vortex para amostras de bacilos colhidas num meio sólido.

Ao se utilizar o natB como possível substituto do 'B, visando a redução

de custos, pode-se observar que se faz necessário o aumento da concentração de boro a

que a bactéria deve ser submetida no processo de incubação, como se observou na

figura IV.23. Essa resposta já era esperada, pois, como a concentração de WOB presente

no natB é de aproximadamente 20 % e ele é o responsável pela formação da imagem no

detector, faz-se necessário o aumento do número de átomos de 'B, elevando-se sua

concentração na amostra, tomando maior a probabilidade de interação do nêutrom com

átomos de 'B. Isso possibilita, assim, a formação de uma imagem de qualidade, ou

pelo menos, de boa definição.
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Sendo o percentual de 'B menor, também pode-se observar a necessidade de se

aumentar o tempo de irradiação com nêutrons, promovendo assim uma maior

probabilidade de interação entre o nêutrom e átomos de '0 B. O tempo recomendado foi

de 45 minutos, pois, para um tempo superior (60 minutos), não houve um aumento

significativo do número de-bactérias registradas no detector CR-39.

Com relação ao tempo de revelação, quando utiliza-se NaOH como revelador,

deve-se redobrar a atenção, pois, como se pode observar nas imagens apresentadas, ao

se reduzir esse tempo em demasia, provocou-se a perda de imagens, por não haver

tempo suficiente para o revelador agir no detector. Em contrapartida, ao se aumentar

esse tempo além do necessário, os traços foram apagados. Pelas imagens apresentadas,

concluiu-se que o tempo recomendado de revelação, ao se utilizar o natB nas condições

apresentadas, era de 45 minutos. Concluiu-se que os resultados obtidos com a

utilização do natB foram bastante satisfatórios. Então, na falta do 'B, ele pode ser

utilizado, apesar da queda de resolução na imagem, que não chega, todavia, a

comprometer a identificação da bactéria. Quando utilizado em meios contendo mais de

uma bactéria, também mostrou-se eficiente, pois foram obtidas imagens neutrongráficas

de duas bactérias presentes na amostra.

Tanto nas amostras dopadas com o natB como as dopadas com o 'B o percentual

de bactérias do tipo cocos foi maior que o percentual do tipo bacilo. Pr ovavelmente a

dificuldade de absorção e penetração do boro nas bactérias do tipo bacilo ocorreu por

possuírem uma membrana externa espessa.

Visto que os tempos de irradiação e de revelação de 45 minutos foram o

suficientes para a obtenção de resultados satisfatórios nas amostras incubadas com o

natB o mesmo tempo passou a ser empregado quando da irradiação e da revelação de

amostras incubadas com o 'B, a fim de se obter imagens de melhor qualidade.

O método demonstrou ser muito promissor, já que, na análise do limite de

detecção, mostrou possuir boa sensibilidade, sendo capaz de detectar bactérias presentes

num meio, mesmo quando em baixíssimo título, cerca de 1 0' bactérias por mililitro.
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Quando da análise da região de incorporação do boro pelas bactérias, tanto

usando a técnica de fracionamento de membrana por ultrasom, como pela técnica de

obtenção de esferoplastos, pode-se concluir que há a absorção do boro, ou sej a, o boro

penetra nas bactérias até a região citoplasmática. Mesmo após as bactérias terem sido

fracionadas e, portanto, diminuído sua dimensão, variando de 0,5 a 1,5 j.im de diâmetro

para os esferoplastos, foi possível obter as imagens neutrongráficas, tanto da parede

celular, em menor quantidade, quanto dos esferoplastos, para ambos os tipos, bacilos e

cocos.

A sensibilidade do método permitiu, inclusive, obter-se imagens de bactérias

mesmo em processo de reprodução, como demonstrado nas imagens apresentadas no

capitulo IV. Além disso, proporcionou distinguir-se as frontei ras pertencentes a cada

célula individualmente, quando da aglomeração de um mesmo tipo ou de aglomeração

de bactérias de tipos diferentes.

O método neutrongráfico demonstrou ser muito eficiente, pois conseguiu

detectar a bactéria do tipo espirilo presente na água que, devido a facilidade de

contaminação pela urina de rato, provavelmente tratava-se de uma leptospira. Para se

detectar esse tipo de bactéria, não se recomenda métodos automáticos, procedendo-se ao

seu cultivo em meio nutriente, o que pode levar até 6 semanas, para se alcançar um

resultado satisfatório. No entanto, utilizando-se o método aqui desenvolvido,

conseguiu-se identificá-la a sua detecção em apenas 2 horas e 25 minutos, após o

recebimento da amostra a ser analisada.

O método também foi capaz de identificar os vários tipos de bactérias presentes

nas amostras, mesmo não tendo sido testado para algumas; portanto, os parâmetros

determinados encontram-se ajustados para a detecção e identificação de outras

bactérias, como: cocos, estafilococos, bacilos, espirilos e estreptococos. Para esses dois

últimos, entretanto, não foram levantados os parâmetros devido a dificuldade de se obter

amostras de colônias cultivadas em meios artificiais, já que são mais exigentes com

relação aos meios de cultura e mais dificeis de serem cultivadas em meios artificiais.

Porém, ao se analisar amostras reais, como a água potável e a urina, algumas dessas

bactérias foram identificadas, ainda que em pequena quantidade, pela caracterização

morfológica registrada na neutrongrafia, consolidando a confiabilidade do método.
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Apesar de não se ter, previamente, imagens neutrongráficas desses microorganismos,

foi possível fazer sua identificação através da comparação com as imagens obtidas por

microscopia eletrônica e fornecidas nas referências bibliográficas. Nessas imagens,

pode-se observar, no caso do espirilo, a sinuosidade típica da bactéria e, no caso do

estreptococos, uma disposição linear, lado a lado, formando uma cadeia de muitas

unidades, de cocos de tamanhos aproximadamente iguais.

Num a comparação entre os métodos convencionais e o método neutrongráfico

para amostras reais, o tempo, parâmetro primordial para o diagnóstico, é bem inferior no

segundo, como demonstram os fluxogramas apresentados nas figuras V e V.2.

Portanto, o método neutrongráfico significa um grande avanço tecnológico, no que se

refere a rapidez de diagnóstico.

Plaquear em meio nutriente
ETAPAS: ~simples e meios especiais Drço

Msolarmo de 24 horas
mínimo

Estocar em Glic Sff' n ~ ~~~~~~~72 horas

Análise de ácido MORFOLOG Tse básicos Sq&cia de IA +i

Figura VA - Fluxograma das etapas de discriminação morfológica de bactérias pelo

método microbiológico convencional.
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Figura V.2 - Fluxograma das etapas de discriminação morfológica de bactérias pelo

método neutrongráfico.

Com o resultado obtido, quando utilizada a soluçào potássio-alcoólica, chegou-

se a conclusão que pode-se diminuir ainda mais o tempo de diagnóstico, de 2 horas e 25

minutos para 1 hora e 50 minutos.

VII - PERSPECTIVAS

Com os resultados satisfatórios obtidos nos ensaios realizados e descritos nas

seções anteriores, novas idéias foram sendo concebidas, na intenção de otimizar o

método e tomná-lo tão mais accessível quanto possível, diminuindo seu custo e

aumentando sua eficiência [51]. Isso é fundamental, no que diz respeito ao tempo de

análise e confiabilidade do resultado. Sugere-se, então, para o reconhecimento das

imagens das bactérias, por Redes Neurais, que dispensaria um reconhecimento

subjetivo, eliminando um possível erro humano. Como a morfologia das aglomerações

das bactérias do tipo bacilo apresentaram a mesma tendência de disposição que as

apresentadas pelas bactérias individuais, ou sej a, as aglomerações de bacilos

apresentaram ua disposição linear, bem delimitada, sendo possível visualizar as
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bordas de cada bacilo nas aglomerações (Figura V.3a) e os cocos apresentaram uma

disposição arredondada (Figura V.3b), sugere-se que se focalize cada traço de alfa na

imagem, no ponto que caracteriza o centro de revelação do traço, r. Dessa forma,

obtém-se um grupo de pontos com disposições diferentes, como os representados nas

ilustrações da figura V.4a e V.4b. Torna-se, assim, possível diferenciar-se as

aglomerações de bacilos e cocos, permitindo classificá-los não s quando isolados, mas

também quando aglomerados, pela morfologia constituida pela disposição dos traços de

partículas alfa resultantes nas imagens neutrongráficas. Uma não supervisionada, do

tipo Kohonen, poderia realizar o reconhecimento desses padrões.

(a) (b)

Figura V.3 Imagem neutrongráfica de aglomerações bacterianas com

mnorfologias diferentes: (a) linear para os bacilos e (b) circular ou radial para os cocos.
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