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RESUMO
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Biofilmes de Listeria monocytogenes são fontes potenciais de contaminação de
alimentos processados e podem diminuir a efetividade de procedimentos de
higienização e sanitização nas indústrias. No presente estudo foi avaliada a
estrutura e a dispersão de biofilmes formados por duas cepas de L. monocytogenes
em diferentes superfícies, como aço inoxidável, vidro e poliestireno. Foram utilizados
diferentes sistemas de cultivo como microplacas de 96 poços de poliestireno e de
aço inoxidável, microplacas de 24 poços contendo lâminas circulares de aço
inoxidável ou de vidro e, câmaras de poliestireno contendo 8 poços com fundo de
borossilicato (vidro). Os experimentos foram realizados com incubação por 1, 4 e 8
dias a 25°C. A formação de biofilme foi verificada em microplacas de 96 de
poliestireno e de aço inoxidável através do método de quantificação de biomassa do
biofilme por coloração com cristal violeta, e também em sistema de microplaca de 24
poços contendo lâminas circulares de aço inoxidável ou de vidro, através de
enumeração em placa das células aderidas nas superfícies. As estruturas dos
biofilmes foram observadas por meio de microscopia de fluorescência (para o
sistema de microplaca de 24 poços contendo lâminas circulares de aço inoxidável) e
através de microscopia confocal a laser (para o sistema com câmaras com fundo de
vidro). Para isso, os biofilmes foram corados com o kit de viabilidade bacteriana
LIVE/DEAD®, a fim de diferenciar as células viáveis (coradas com Syto 9) das
células mortas (coradas com iodeto de propídeo), sendo feitas estimativas do
número de células aderidas à superfície de vidro através de quantificação por
fluorescência. Foram realizados testes de concentração inibitória mínima (CIM) e
concentração bactericida mínima (CBM) de óleos essenciais de plantas de
Cymbopogon citratus (capim-limão) e de Zingiber officinale (gengibre) e de dois
sanitizantes comerciais (um à base de óleo de coco babaçu e outro à base de
dióxido de cloro) frente a L. monocytogenes. Posteriormente, foi testada a eficácia
desses antimicrobianos na remoção de biofilmes de L. monocytogenes formados por
4 e 8 dias a 25ºC, em superfície de aço inoxidável e de vidro, através da
enumeração em placas de células aderidas e de observações microscópicas. Foi
também avaliada a presença de moléculas relacionadas ao estresse oxidativo e
nitrosativo em biofilmes maduros de duas cepas de L. monocytogenes formados em
superfícies de aço inoxidável e de vidro, para o estudo do possível efeito do óxido
nítrico (NO) exógeno e de inibidores de NO na dispersão de células do biofilme e na
alteração dos níveis de expressão de genes de L. monocytogenes relacionados ao
estresse oxidativo e nitrosativo (Lmo0990, Lmo0807 e Lmo1485), bem como à
regulação do gene de virulência e formação de biofilme (PrfA). Foi verificada a
presença de intermediários de oxigênio reativo (ROI – reactive oxygen
intermediates) e de intermediários de nitrogênio reativo (RNI – reactive nitrogen
intermediates) nos biofilmes de L. monocytogenes com 4 e 8 dias de incubação a
25ºC formados em superfícies de aço inoxidável e de vidro, por meio de marcadores

fluorescentes específicos e visualizações microscópicas. A fim de confirmar
indiretamente a presença de óxido nítrico (NO) em cultivos de L. monocytogenes
incubados por 4 e 8 dias a 25ºC, foi realizada a dosagem de nitrito com o emprego
do reagente Griess. Foram realizados testes de concentração inibitória mínima (CIM)
do doador de óxido nítrico como nitroprussiato de sódio (SNP) e dos inibidores de
NO como Nω-Nitro-L-arginina metil éster (L-NAME) e 2-(4-carboxifenil)-4,4,5,5tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido (Carboxi-PTIO sal de potássio, C-PTIO) frente a
L. monocytogenes. Foi testada a eficácia do SNP e dos inibidores de NO na
remoção de biofilmes pré-formados por 4 e 8 dias de L. monocytogenes em
superfície de aço inoxidável. Os resultados deste trabalho demonstraram que o
biofilme de L. monocytogenes formado em vidro e em aço inoxidável apresentou
uma arquitetura microscópica semelhante a um “favo de mel”, com presença de
canais de água, bem como cavidades de tamanhos variados devido à dispersão de
grupos de células planctônicas ou morte celular. A utilização de óleos essenciais
e/ou sanitizantes comerciais por 1h em biofilmes de L. monocytogenes formados por
4 e 8 dias, foi eficaz na redução do número de células aderidas na superfície de aço
inoxidável e de vidro. No biofilme de L. monocytogenes foram detectadas moléculas
relacionadas ao estresse oxidativo como peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais
superóxidos, bem como moléculas de estresse nitrosativo como óxido nítrico (NO) e
peroxinitrito. A adição de NO exógeno (por meio do doador SNP) e a adição de
inibidores de NO no meio de cultivo não alteraram o crescimento planctônico de L.
monocytogenes. Foi observado que a exposição a SNP e a inibidores de NO por 1h
em biofilmes de L. monocytogenes pré-formados por 4 e 8 dias, não induziu a
dispersão celular. A adição de NO exógeno bem como a remoção de NO do meio de
cultura por moléculas inibidoras não alteraram o nível de expressão dos genes
Lmo1485, Lmo0990, Lmo0807 e PrfA, em culturas de L. monocytogenes de 8 dias.
A utilização de óleos essenciais de plantas e/ou sanitizantes comerciais em biofilmes
pré-formados pode ser uma alternativa eficaz na eliminação de L. monocytogenes
em superfícies de manipulação de alimentos, mas a melhor estratégia de controle é
impedir a formação de biofilme pelo emprego de tratamentos combinados nos
estágios iniciais de contaminação. Em conclusão, L. monocytogenes formou biofilme
com estruturas bem definidas que podem contribuir para a sobrevivência e
disseminação da bactéria no ambiente de processamento de alimentos. Apesar de
L. monocytogenes não formar um biofilme espesso com multicamadas, as células
aderidas apresentam geralmente maior resistência à ação dos antimicrobianos em
comparação com as células planctônicas, conseguindo sobreviver e persistir na
superfície, com mecanismos regulatórios bastante eficientes frente a diferentes tipos
de estresse.

Palavras-chave: Listeria monocytogenes, biofilme, dispersão, óxido nítrico, óleos
essenciais, sanitizantes.
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Capítulo 1 - Introdução

1.1 Biofilmes

As bactérias há anos têm sido estudadas como células planctônicas, no
entanto, a maioria delas é encontrada na natureza, em ambientes industriais, em
hospedeiros e em equipamentos médicos, vivendo em forma de comunidades
multicelulares aderidas a uma superfície biótica ou abiótica envolvidas por uma
matriz polimérica extracelular (EPS – Extracellular Polimeric Surface) secretada
pelas próprias bactérias, constituindo assim biofilmes (DONLAN, 2002; HARRISON
et al., 2005).
A EPS produzida pelas bactérias, consiste principalmente de polissacarídeos,
proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos, levando à formação de uma rede gelatinosa
tridimensional que envolve as células no biofilme, aprisiona nutrientes e protege as
células da ação de antimicrobianos (FLEMMING, WINGENDER, 2010; STEWART,
FRANKLIN, 2008).
Na matriz de EPS há DNA de diferentes tipos como o DNA genômico e o DNA
extracelular (DNAe). O DNAe é considerado 50% mais abundante que o DNA
genômico, com composição semelhante ao mesmo (WHITCHURCH et al., 2002,
STEINBERGER, HOLDEN, 2005, ALLESEN-HOLM et al., 2006). No entanto, a
origem do DNAe ainda não foi totalmente esclarecida, mas existem várias
suposições de que ele possa ser liberado pelas bactérias por meio da lise celular ou
por transporte vesicular, sendo regulado via quorum sensing (PETERSEN, TAO,
SCHEIE, 2005, ALLESEN-HOLM et al., 2006, SPOERING, GILMORE, 2006, QIN et
al., 2007, SCHOOLING, HUBLEY, BEVERIDGE, 2009, WU, XI, 2009). O DNAe
parece exercer um papel importante na comunicação intercelular e na manutenção
da biomassa, arquitetura e morfologia dos biofilmes, principalmente durante a
adesão e agregação inicial das bactérias a superfícies inertes (WHITCHURCH et al.,
2002, PETERSEN, TAO, SCHEIE, 2005, ALLESEN-HOLM et al., 2006, ECKHART et
al., 2007, QIN et al., 2007, MANN et al., 2009, TETZ, ARTEMENKO, TETZ, 2009,
VILAIN et al., 2009, DAS et al., 2010, HARMSEN et al., 2010).
A formação de biofilme compreende uma sequência de etapas: 1. précondicionamento da superfície de adesão por macromoléculas presentes no fluido
líquido; 2. adsorção das células na superfície através de interações fracas, como
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força de van der Walls, forças eletrostáticas e interações hidrofóbicas; 3. desorção
de células aderidas reversivelmente; 4. adsorção irreversível de células bacterianas
na superfície, mediada por adesinas microbianas específicas; 5. produção de
moléculas sinalizadoras célula-célula; 6. multiplicação celular, replicação e produção
de EPS; 7. dispersão de células individuais ou em grupos, favorecendo a
sobrevivência microbiana (BREYERS, RATNER, 2004; FRANCOLINI, DONELLI,
2010; KARATAN, WATNICK, 2009; KUMAR, ANAND, 1998).
De acordo com Kaplan (2010), existem três modos diferentes de dispersão de
biofilmes: erosão, “sloughing” e “seeding dispersal”. O processo de erosão refere-se
à liberação contínua de células individuais ou de pequenos grupos de células do
biofilme. A liberação de grandes porções do biofilme, geralmente durante a fase de
maturação é denominada “sloughing”, enquanto que “seeding dispersal” é o
processo de liberação rápida de um grande número de células individuais ou de
pequenos grupos de células, levando à formação de cavidades ocas dentro do
biofilme.
Algumas bactérias apresentam um processo eficiente de comunicação célulacélula, denominado quorum sensing, definido como um mecanismo regulatório
mediado por pequenas moléculas denominadas autoindutores, que expressam uma
resposta unificada e coordenada em uma densidade populacional de forma
dependente para realizar certas funções que seriam difíceis, senão impossíveis de
conseguir para uma única célula bacteriana (JUHAS, EBERL, TÜMMLER, 2005).
A maioria das moléculas que atuam como sinalizadoras de quorum sensing
pode ser classificada em três grupos principais: acilhomoserina lactonas (AHLs),
oligopeptídeos e LuxS/autoindutor-2 (KELLER, SURETTE, 2006). Enzimas como
lactonases e acilases apresentam capacidade de hidrolisar fatores de quorum
sensing como AHLs (quorum sensing de bactérias Gram-negativas), reduzindo a
formação

de

biofilmes

(DONG,

WANG,

ZHANG,

2007;

LEADBETTER,

GREENBERG, 2000; PAUL et al., 2009).
A formação de biofilme não é necessariamente um fator de virulência, pois
muitos micro-organismos não patogênicos produzem biofilmes. No entanto, biofilmes
formados por patógenos parecem facilitar a sobrevivência desses micro-organismos
no ambiente e no hospedeiro (HALL-STOODLEY, STOODLEY, 2005).
As células planctônicas podem aderir em diversos tipos de superfícies para
formar biofilme, incluindo aparelhos médicos, tecidos vivos, tubulações de água e
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equipamentos industriais. Em ambientes de processamento de alimentos, os
biofilmes podem formar-se em superfícies de manipulação, em equipamentos de
processamento, de transporte (por exemplo, correias transportadoras) bem como em
áreas de armazenamento. Na indústria alimentícia, a formação de biofilmes pode
levar à contaminação de produtos, reduzir a vida de prateleira dos alimentos e
transmitir patógenos aos consumidores (DONLAN, 2002, DYNES et al., 2009,
WONG, 1998, KUMAR, ANAND,1998).
Várias bactérias deteriorantes e patogênicas podem estar associadas a
superfícies de manipulação e equipamentos de processamento de alimentos, tais
como Listeria sp., Salmonella sp., Cronobacter sakazakii, Staphylococcus sp.,
Bacillus sp., Pseudomonas sp., Plesiomonas sp., Shigella sp. e Escherichia sp.
(GIAOURIS, NYCHAS, 2006, GRAM et al., 2007, GUNDUZ, TUNCEL, 2006,
KANDHAI et al., 2004).

1.2 Listeria monocytogenes
O gênero Listeria consiste de várias espécies incluindo L. monocytogenes, L.
marthii, L. innocua, L. welshimeri, L. seeligeri, L. ivanovii, L. fleischmannii, L.
aquática, L. floridensis, L.rocourtiae, L. weihenstephanensis, L. cornellensis, L.
grandensis, L. riparia e L. grayi (DEN BAKKER et al., 2014). No entanto, L.
monocytogenes é a espécie mais comumente associada com doenças em animais e
humanos (ORSI, DEN BAKKER, WIEDMANN, 2011).
L. monocytogenes é uma bactéria que vive no solo como saprófita, mas é
patogênica se ingerida por seres humanos ou animais suscetíveis (FREITAG, PORT,
MINER, 2009). Esta bactéria já foi isolada de diferentes alimentos como peixes,
carne bovina moída crua, presunto cozido e mussarela fatiados, leite cru e
pasteurizado, queijos, lingüiça frescal, salame, carne de peru, embutidos cárneos,
alimentos prontos para o consumo, além de produtos de origem vegetal (ALVES et
al., 2005; ARAÚJO et al., 2002; ATANASSOVA; REICH; KLEIN, 2008; CABEDO et
al., 2008; MARTINS, GERMANO, 2011; PAO et al., 2008; RATTI, 2006; SAKATE et
al. 2003; SILVA et al., 2004; SOUZA et al., 2008).
L. monocytogenes é bactéria gram-positiva, não formadora de esporos, móvel
devido a flagelos peritríquios, anaeróbia facultativa e é capaz de sobreviver e
multiplicar-se sob condições ambientais adversas, tais como temperaturas de
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refrigeração (4-10°C), altas concentrações de cloreto de sódio (10,5 a 30,5%) e
ampla faixa de pH de 5 a 9, além de possuir mecanismos de adaptação e resistência
a antimicrobianos (BORTOLUSSI, 2008; GANDHI, CHIKINDAS, 2007; FRANCO,
LANDGRAF, 2005).
L. monocytogenes pode causar a listeriose, uma doença humana grave que
acomete

principalmente

gestantes,

recém-nascidos,

idosos

e

pacientes

imunocomprometidos (ROCOURT; JACQUET; REILLY, 2000). A maioria dos casos
de listeriose leva à hospitalização e causam cerca de 20 a 30% de letalidade. As
principais síndromes clínicas incluem infecções sistêmicas (com comprometimento
do sistema nervoso central), infecções perinatais e aborto. Entretanto, mais
recentemente foram relatados casos de gastrenterite febril causada por L.
monocytogenes

(KATHARIOU,

2002;

DREVETS;

BRONZE,

2008;

TODD,

NOTERMANS, 2011).
Segundo Orsi, den Bakker e Wiedmann (2011), há 4 linhagens evolucionárias
de L. monocytogenes (I, II, III e IV), sendo que a maioria dos isolados pertencem às
linhagens I e II, englobando os sorotipos frequentemente associados com casos
clínicos humanos, como o sorotipo 1/2a (linhagem II) e os sorotipos 1/2b e 4b
(linhagem I). Um fato intrigante é que a linhagem II inclui a maioria dos isolados de
alimentos, enquanto que a maioria dos surtos de listeriose está relacionado com a
linhagem I, o que leva a supor que o microambiente do alimento pode exercer
influência importante sobre a expressão de fatores de virulência em L.
monocytogenes.
A capacidade de L. monocytogenes sobreviver a baixas temperaturas,
colonizar superfícies, formar biofilmes e, resistir a vários fatores ambientais é crucial
para sua persistência em ambientes de processamento de alimentos (RIEU et al.,
2008). Esta bactéria é capaz de aderir e formar biofilmes em uma variedade de
superfícies encontradas em indústrias de processamento e manipulação de
alimentos (aço inoxidável, plástico, vidro, polipropileno, mármore e granito), com
potencial para contaminar os produtos durante o processo (BONSAGLIA et al., 2014,
KALMOKOFF et al., 2001, TEIXEIRA et al., 2008).
Tresse et al. (2007), testaram a capacidade de adesão de 101 cepas de L.
monocytogenes isoladas de pacientes com listeriose, de amostras alimentícias e de
indústrias de processamento de alimentos. Todas as cepas analisadas foram
capazes de formar biofilmes em superfícies de aço inoxidável e poliestireno, sendo
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que as de origem industrial mostraram maior capacidade de adesão que as de
origem clínica. Norwood e Gilmour (1999) observaram que cepas de L.
monocytogenes sorotipo 1/2c apresentaram maior adesão na superfície de aço
inoxidável que as cepas dos sorotipos 1/2a e 4b e, que o sorotipo 4b formou mais
biofilme

em

comparação

com

o

sorotipo

1/2a.

Djordjevic,

Wiedmann

e

McLandsborough (2002) também demonstraram variação na formação de biofilmes
em superfícies abióticas como cloreto de polivinil e aço inoxidável entre as cepas de
L. monocytogenes, sendo as cepas da linhagem I apresentando maior capacidade
de formação de biofilmes do que as cepas das linhagens II e III.
Biofilmes

de

L.

monocytogenes

podem

comprometer

processos

de

higienização e sanitização nas indústrias (LERICHE, CARPENTIER, 2000,
NORWOOD, GILMOUR, 2001, CARPENTIER, CHASSAING, 2004), sendo essa
bactéria frequentemente isolada de diversos locais na indústria de alimentos, como
em chão, ralos e equipamentos. Locais de difícil acesso para limpeza e sanitização
são

especialmente

preocupantes

como

pontos

de

contaminação

por

L.

monocytogenes, incluindo juntas, cantos, pontos de conexão e em locais sem saída
em sistemas de tubulação (MORETRO, LANGSRUD, 2004; PAN, BREIDT,
KATHARIOU, 2006).

1.3 Controle de biofilmes de importância para a garantia da inocuidade de
alimentos

Existem várias estratégias para controlar a formação de biofilmes em
superfícies de contato com alimentos, tais como higienização de instalações, uso de
equipamentos com formato adequado, uso de materiais de fácil higienização e
escolha correta de detergentes e desinfetantes, associados a métodos físicos para
remoção (KUMAR; ANAND, 1998).
A limpeza regular de superfícies pode prevenir a contaminação de produtos
alimentícios, desde que sejam removidos os resíduos de alimentos e outros
componentes que possam promover a proliferação bacteriana e formação de
biofilmes especialmente em estágios iniciais de contaminação (SIMÕES, SIMÕES,
VIEIRA, 2010).
Meyer (2003) sugeriu três diferentes estratégias para prevenir a formação de
biofilmes em superfícies: a) higienização imediata, antes do desenvolvimento do
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biofilme; b) uso de sanitizantes para eliminar células aderidas; e, c) inibição da
adesão de micro-organismos pela escolha de materiais de superfícies que não
permitam facilmente a adesão ou agregação de nutrientes.
Uma alternativa na prevenção de formação de biofilmes é o uso de
biosurfactantes, que são moléculas sintetizadas por micro-organismos e que são
ativas na superfície microbiana. Os surfactantes de origem microbiana mais
conhecidos são os ramnolípidios de Pseudomonsas aeruginosa, surfactina de
Bacillus subtilis, emulsana de Acinetobacter calcoaceticus e soforolípidios de
Candida bombicola (NITSCHKE; COSTA, 2007).
Meylheuc et al. (2006), revelaram que o uso de biosurfactantes obtidos de
Pseudomonas fluorescens e de Lactobacillus helveticus impregnados em superfícies
de aço inoxidável inibiram a adesão de cepas de L. monocytogenes. Araújo et al.
(2011), sugeriram que o raminolipídeo de P. aeruginosa PA1, tem potencial para o
controle de biofilmes de L. monocytogenes.
O uso de superfícies quimicamente modificadas no controle da formação de
biofilmes é também uma alternativa promissora. Dong et al. (2005) e Wang et al.
(2006), demonstraram que o uso de superfície de aço inoxidável tratada com
polietileno glicol reduziu a adesão de L. monocytogenes em cerca de 90% em
comparação com superfícies não tratadas.
A limpeza eficaz de uma superfície pode remover 90% ou mais dos microorganismos aderidos, mas geralmente não tem a mesma eficácia bactericida, sendo
necessária a utilização de desinfetantes, pois as bactérias podem se redepositar e
voltar a formar biofilme, dependendo da disponibilidade de água e nutrientes (GRAM
et al., 2007).
Yang et al. (2012) demonstraram que é vantajoso o uso de estratégias
combinadas para combater biofilmes, com a inibição da adesão inicial de microorganismos à superfície pelo uso de métodos químicos, físico e biológicos. Durante
a formação e maturação do biofilme, são necessárias medidas como rompimento da
matriz exopolissacarídica, bem como interferência no metabolismo dos microorganismos. Em biofilmes estabelecidos, é necessário matar as células presentes
com o uso de agentes que aumentem a penetração de antimicrobianos e facilitem a
atividade de fagos. No estágio final em biofilmes maduros, é de interesse aplicar
estratégias para aumentar o desprendimento de células, com o uso de moléculas
que induzam à dispersão.
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A remoção de biofilmes bem estabelecidos é mais difícil. Além da proteção
conferida pela EPS observa-se grande heterogeneidade fenotípica, com populações
de células que expressam diferentes níveis de resistência, sendo necessária a
utilização de substâncias combinadas que rompam a estrutura da EPS e facilitem a
entrada de desinfetantes para matarem os micro-organismos ou de substâncias que
induzam a dispersão de células do biofilme (STEWART, FRANKLIN, 2008).

1.4 Uso de sanitizantes sintéticos e naturais no controle de biofilmes

Os processos de limpeza e desinfecção são grandes fatores de estresse para
as bactérias no ambiente de processamento de alimentos (PAN, BREIDT,
KATHARIOU, 2006). Diversos desinfetantes químicos são utilizados na indústria,
sendo divididos em grupos de acordo com seu modo de ação: a) agentes oxidantes,
como por exemplo compostos a base de cloro, peróxido de hidrogênio, ozônio e
ácido peroxiacético; b) compostos que atuam na superfície, que incluem compostos
de amônio quaternário e aniônicos; e, c) iodóforos, que podem penetrar na parede
celular, resultando no rompimento da estrutura protéica e de ácidos nucléicos (VAN
HOUDT, MICHIELS, 2010).
No entanto, Chorianopoulos et al. (2008) testaram o efeito antibiofilme de três
sanitizantes (ácido hidroclórico, ácido lático e hidróxido de sódio) frente a células de
L. monocytogenes aderidas em aço inoxidável e, demonstraram que foi necessário
um aumento no período de exposição (de 60 para 180 minutos) dos sanitizantes
para ocorrer redução do número de células aderidas.
De acordo com Cruz e Fletcher (2012), células sésseis de L. monocytogenes
podem apresentar resistência à ação de certos sanitizantes. Chavant, GaillardMartinie

e Hébraud

(2004),

também

demonstraram

que biofilmes

de L.

monocytogenes não foram eliminados após exposição à sanitizantes, principalmente
em biofilmes maduros.
Pan, Breidt e Kathariou (2006) identificaram que um agente sanitizante
comercial à base de peróxido de hidrogênio (Matrixx®), e também outros
desinfetantes comumente utilizados (cloro e composto de amônio quaternário) foram
ineficazes na eliminação de biofilmes de L. monocytogenes de superfícies de aço
inoxidável e Teflon®.
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A utilização de concentrações recomendadas pelo fabricante dos sanitizantes
mais comuns não foram eficazes na erradicação de biofilmes de L. monocytogenes
formados em superfície de aço inoxidável, segundo trabalhos de Bae, Baek e Lee
(2012) e Cruz e Fletcher (2012).
De acordo com Von Houdt e Michiels (2010), a maior resistência a biocidas
observada para células em biofilmes pode ser resultando da interferência da EPS,
indicando que os desinfetantes efetivos frente a células planctônicas não são
necessariamente eficazes frente a células de biofilmes.
Bridier et al. (2011), sugeriram que a resistência de biofilmes a desinfetantes
está relacionada com a estrutura tridimensional, com a heterogeneidade dentro da
estrutura de biofilmes e, também pode ser multifatorial.
Há evidências que a aplicação de “biossoluções” em complementação e/ou
em substituição a métodos convencionais pode ser eficiente para controle e
remoção de micro-organismos em biofilmes. Esta biossoluções podem conter
enzimas, fagos e moléculas antimicrobianas de origem microbiana como
biosurfactantes e bacteriocinas (SIMÕES, SIMÕES, VIEIRA, 2010).
A aplicação de peptídeos antimicrobianos denominados bacteriocinas, foi
estudado por Minei et al. (2008) para o controle de biofilme. Aqueles autores
demonstraram que o uso de cultura bacteriocinogênica de Enterococcus faecium
inibiu a adesão e formação de biofilme por L. monocytogenes por até 48h em
lâminas de aço inoxidável.
Nostro et al. (2010) avaliaram o efeito da incorporação da bacteriocina nisina
em filmes de polietileno-co-acetato de vinila sobre a habilidade de formação de
biofilmes, sendo demonstrado que na presença de nisina houve inibição de L.
monocytogenes, Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis.
Em uma abordagem atual para o controle de biofilmes, muitos compostos
químicos e enzimas têm sido identificados como inibidores de quorum sensing
bacterianos, os quais podem atenuar a virulência, reduzir a formação de biofilmes e
aumentar a sensibilidade bacteriana a antimicrobianos (NI et al., 2009).
Alguns trabalhos têm demonstrado que o uso de enzimas produzidas por
micro-organismos e liberadas em biofilmes pode aumentar a dispersão celular.
Kaplan et al. (2004), observaram que a enzima dispersina B produzida pelo
patógeno periodontal Actinobacillus actinomycetemcomitans removeu eficientemente
o biofilme de Staphylococcus epidermidis de superfícies plásticas.
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Ainda, vários autores têm demonstrado que óleos essenciais (OEs) ou seus
componentes majoritários são potenciais candidatos para o controle de biofilmes
bacterianos. Jadhav et al. (2013) revelaram que o óleo essencial de milefólio
(Achillea millefolium) foi efetivo na inibição da adesão inicial de células de L.
monocytogenes em superfícies de aço inoxidável, poliestireno e polietileno. Adukwu,
Allen e Phillips (2012), encontraram valores próximos de concentração inibitória
mínima (CIM) e concentração inibitória mínima de biofilme (CIMB) para o óleo
essencial de capim-limão frente a cepas de Staphylococcus aureus planctônicas e
sésseis. No entanto, aqueles autores relataram que as concentrações para
erradicação completa de biofilmes foram bem maiores.
A aplicação de óleos essenciais em biofilmes pré-formados de L.
monocytogenes

em

superfícies

abióticas

têm

demonstrado potencial para

erradicação de células das superfícies dependendo da concentração utilizada e do
tempo de exposição do agente antibiofilme (DESAI et al., 2012, LEONARD et al.,
2010, OLIVEIRA et al., 2010, OLIVEIRA et al., 2012, PÉREZ-CONESA et al., 2011).
Óleos essenciais são compostos naturais voláteis, caracterizados por forte
odor e são metabólitos secundários de plantas aromáticas. Esses componentes
podem apresentar propriedades antisséptica e medicinal (bactericida, virucida e
fungicida), sendo importantes na conservação de alimentos e como antimicrobianos
(BAKKALI et al., 2008). De acordo com Burt (2004), os óleos essenciais causam
danos na membrana citoplasmática, resultando em perda do conteúdo celular e
depleção da força próton motriz.

1.5 O uso de óxido nítrico no controle de biofilmes

O óxido nítrico (NO) é uma pequena molécula gasosa reativa, conhecida
como sinalizadora universal em sistemas biológicos. Em bactérias, NO pode ser
produzido como um subproduto do metabolismo anaeróbio ou pode ser sintetizado
por atividade enzimática, envolvendo NO sintases - NOSs (MCDOUGALD et al.,
2010).
Em organismos superiores, NOSs são monooxigenases contendo o
grupamento heme em suas estruturas que oxidam L-arginina a NO. A ocorrência de
poucos homólogos de NOSs de mamíferos foi reportada em bactérias, e eles
apresentam algumas funções que os diferenciam das NOSs de mamíferos, tais
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como a nitração de diferentes metabólitos e a proteção contra o estresse oxidativo
(SUDHAMSU, CRANE, 2009).
Embora não seja simples atribuir em bactérias a atividade de NOS a uma
proteína específica, atualmente não há dúvida que as bactérias possuam proteínas
semelhante a NOS. Além disso, as bactérias podem também produzir NO por outras
vias, muitas das quais não são dependentes de NOSs: a) a enzima nitrato redutase
pode converter nitrito a NO na presença de pequenas concentrações de nitrato; b)
no ciclo da uréia, L-arginina pode ser convertida a citrulina, pela ação da enzima
arginina deiminase, em uma única etapa ou c) essa mesma conversão pode ocorrer
em duas etapas, pela ação das enzimas arginase ou ornitina carbamoil transferase
(JANSSON, LINDBLAD, 1998; SUDHAMSU, CRANE, 2009; VIATOR et al., 2008;
WEI et al., 2007; YAMASAKI, SAKIHAMA, 2000).
Em organismos superiores, a produção de NO pode ocorrer pela enzima NO
sintase em decorrência do reconhecimento de produtos microbianos pelos
receptores do tipo Toll que estão na superfície de macrófagos. Os macrófagos são
ativados e a produção de NO ocorre como resposta do mecanismo de defesa do
hospedeiro. No hospedeiro humano, patógenos intracelulares, como é o caso de L.
monocytogenes, não são afetados pelo NO produzido por macrófagos infectados e
podem

disseminar-se

para

outras

células,

por

mecanismos

ainda

não

completamente elucidados (COLE et al., 2012).
Alguns trabalhos revelaram a presença de espécies reativas de oxigênio e de
nitrogênio em biofilmes maduros de diferentes espécies de bactérias através do uso
de marcadores fluorescentes específicos. Webb, Givskov e Kjelleberg (2003)
demonstraram que em biofilmes de dez dias formados por P. aeruginosa ocorreram
morte e alterações celulares em microcolônias, relacionadas com o acúmulo de
espécies de oxigênio reativo, conforme reveladas com o fluoróforo dihidrorodamina
123. Barraud et al. (2006) também observaram radicais superóxidos (marcados com
hidroetidina) e peroxinitrito (marcado com dihidrorodamina) em biofilmes de P.
aeruginosa formados por sete dias, indicando que a presença de moléculas de
nitrogênio reativo podem desempenhar um papel importante nos processos de morte
e dispersão celular.
Miranda et al. (2011) detectaram NO (indiretamente, pela quantificação de
nitrito no meio de cultura) e espécies reativas de oxigênio (extracelulares e
intracelulares) em biofilmes de S. aureus formados por 18h, 24h e 48h em superfície
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de poliestireno, e observaram maior concentração dessas moléculas no maior tempo
de incubação.
O óxido nítrico parece ter efeito universal na dispersão de células de biofilmes
tanto formados por bactérias gram-positivas quanto gram-negativas (XIOUNG, LIU,
2010). Recentemente, vários trabalhos têm demonstrado que o uso de pequenas
quantidades não-tóxicas de doadores de óxido nítrico em culturas de biofilmes
favorece a etapa de dispersão (BARRAUD et al., 2006; BARRAUD et al., 2009a).
Marvasi et al. (2014) testaram diferentes doadores de NO na dispersão de
biofilmes formados por diferentes sorovares de Salmonella enterica e Escherichia
coli O157:H7 em superfícies de plástico e de aço inoxidável em diferentes
temperaturas. Esses mesmos autores reportaram que todos os doadores de NO
testados induziram a dispersão de biofilmes (35 a 80%) após 6h de aplicação.
Barraud et al. (2009b) examinaram os efeitos de NO em biofilmes formados
por bactérias e fungos de significância clínica e industrial, observando que doadores
de NO, em baixas concentrações, induziram a dispersão e reduziram a formação de
biofilmes por Serratia marcescens, Vibrio cholerae, E. coli, Bacillus licheniformis,
Candida albicans, Fusobacterium nucleatum e Staphylococcus epidermidis.
O uso de doadores de NO em baixas concentrações (da ordem de nanomolar
a picomolar) para induzir a dispersão de biofilmes parece ser seguro para humanos
e para o meio ambiente (BARRAUD et al., 2009b). Os doadores de NO apresentam
o mesmo efeito na dispersão de biofilmes em comparação com a adição direta de
NO e, apresentam menor toxicidade em comparação com o gás NO (BARRAUD et
al., 2009a).

1.6 Expressão gênica e biofilmes
Dados sobre mecanismos moleculares que regulam a formação de biofilmes
por L. monocytogenes são escassos. Luo et al. (2013) utilizaram técnicas de
microarranjo de DNA para análise do genoma completo de L. monocytogenes
EGDe, visando à identificação da expressão diferencial de genes supostamente
associados à formação de biofilmes e expressão de fatores de virulência. A análise
comparativa do transcriptoma indicou que havia cerca de 21,9% dos genes com
expressão alterada nas culturas em biofilme, comparadas com células planctônicas.
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A análise de genes isoladamente também pode contribuir para ampliar o
conhecimento de mecanismos que atuam na formação de biofilmes. Huang et al.
(2013), verificaram a expressão dos genes gltB e gltC na resposta aos estresse
oxidativo em biofilmes de L. monocytogenes e, demonstraram que cepas mutantes
apresentaram redução na adesão inicial a superfícies abióticas. Luo et al. (2013)
construíram mutantes com deleção do gene PrfA em L. monocytogenes EGDe e
detectaram 185 genes regulados por este ativador transcricional, e com influência na
formação de biofilme. Destes, 175 genes apresentaram expressão completamente
oposta entre o mutante PrfA e a cepa selvagem durante a formação de biofilme.
Na literatura são poucos os trabalhos que verificaram a ocorrência de
modificações no nível de expressão gênica em biofilmes após o tratamento com
sanitizantes comerciais ou naturais em L. monocytogenes. Rodrigues et al. (2011)
observaram que concentrações de desinfetantes que levaram a uma redução
significativa de biofilmes de L. monocytogenes e de Salmonella enterica Enteritidis,
induziram a virulência das células sobreviventes e, portanto, aumentaram o potencial
de infecção em caso de contato com o hospedeiro.
Van der Veen e Abee (2010a), demonstraram que o gene sigB, o qual codifica
um dos principais reguladores transcricionais de genes em resposta a estresse, está
envolvido na resistência de células planctônicas e de biofilmes de L. monocytogenes
aos desinfetantes cloreto de benzalcônio e ácido peracético. Van der Veen e Abee
(2010b), também demonstraram que os genes HrcA e DnaK são importantes para a
resistência de células planctônicas e biofilmes de L. monocytogenes frente a cloreto
de benzalcônio e ácido peracético.
Não foram encontrados na literatura estudos sobre a possível influência de
doadores de NO na expressão gênica em biofilmes de L. monocytogenes. Apenas o
trabalho de Mraheil et al. (2011), descreve a utilização da técnica de microarranjo do
genoma completo de L. monocytogenes, para a análise transcricional do patógeno
em macrófagos ativados por interferon-γ, a fim de entender quais genes poderiam
estar envolvidos na adaptação da resposta imune inata do hospedeiro. Aqueles
autores identificaram genes de L. monocytogenes regulados somente nos
macrófagos ativados, sendo que alguns desses genes estavam relacionados com o
aumento do metabolismo oxidativo e nitrosativo da bactéria.
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1.7 Objetivos gerais

- Avaliar a estrutura e viabilidade de biofilmes formados por L. monocytogenes
em diferentes superfícies abióticas e a presença de moléculas relacionadas ao
estresse oxidativo e nitrosativo nos biofilmes.
- Estudar o efeito antibiofilme de óleos essenciais de plantas, de sanitizantes
comerciais e de óxido nítrico, na erradicação de biofilmes pré-formados de L.
monocytogenes em superfícies abióticas.

1.7.1 Objetivos específicos
- Estudar a capacidade de formação de biofilme de Listeria monocytogenes
em diferentes superfícies abióticas (poliestireno, aço inoxidável e vidro), por
diferentes períodos a 25°C.
- Avaliar a arquitetura e a dispersão em biofilmes formados por L.
monocytogenes em superfícies de aço inoxidável e de vidro, por meio de técnicas de
cultivo e de microscopia de fluorescência e confocal a laser.
- Observar o efeito inibitório e a atividade antibiofilme de diferentes
substâncias como óleos essenciais de plantas e sanitizantes comerciais, aplicados
sozinhos ou em combinação, frente a células planctônicas e sésseis de L.
monocytogenes.
- Verificar a presença de moléculas de estresse oxidativo e nitrosativo em
biofilmes maduros de L. monocytogenes formados em aço inoxidável e vidro.
- Observar o efeito inibitório e a atividade antibiofilme de doador e inibidores
de óxido nítrico frente a células planctônicas e sésseis de L. monocytogenes.
- Verificar a alteração da expressão de genes relacionados aos estresses
oxidativo e nitrosativo e do gene regulador relacionado com virulência e formação de
biofilmes, após a indução de estresse nitrosativo em culturas de L. monocytogenes.
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2.1 Introdução

Listeria monocytogenes pode se fixar em vários tipos de superfícies e formar
biofilmes, sendo este aspecto de especial preocupação para o controle de
contaminação em locais de difícil acesso em equipamentos de produção ou áreas de
processamento de alimentos (PAN, BREIDT, KATHARIOU, 2006).
Os biofilmes de L. monocytogenes têm sido estudados de acordo com
diferentes parâmetros, tais como as superfícies de adesão, meio de cultivo e
temperatura de formação (BONSAGLIA et al., 2014; DI BONAVENTURA et al., 2008;
SILVA et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2008; ZAMEER et al., 2010), diferentes
concentrações de cloreto de sódio (NaCl) e pH (BELESSI et al., 2011b) variação na
formação de biofilmes entre diferentes isolados (BORUCKI et al., 2003; KADAM et
al., 2013; NILSSON, ROSS, BOWMAN, 2011; TRESSE et al., 2007), estrutura do
biofilme (BRIDIER et al., 2010) e quantificação da matriz extracelular (COMBROUSE
et al., 2013). Esses estudos são importantes para entender como desenvolver
estratégias para eliminar este patógeno de superfícies de contato com alimentos.
No presente trabalho foram testadas duas superfícies abióticas (poliestireno e
aço inoxidável) para a formação dos biofilmes de L. monocytogenes através da
quantificação com cristal violeta, sendo a primeira vez na literatura em que foi
utilizada uma microplaca de 96 poços de aço inoxidável para esta técnica. Além
disso, foi realizada a estimativa de células viáveis aderidas em superfície de vidro,
através da quantificação por fluorescência, diferentemente de trabalhos publicados
na literatura, em que quantificam a biomassa total do biofilme, não diferenciando
células viáveis de mortas.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a capacidade de duas cepas de L.
monocytogenes (sorotipos 1/2a e 4b) em formar biofilmes em superfícies abióticas
através de métodos in vitro e ensaios em microplacas para quantificação da
biomassa total, enumeração de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por cm2, e
observações em microscópio de fluorescência, incluindo quantificação de células
viáveis em microscópio confocal a laser.
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2.5 Conclusões

L. monocytogenes foi capaz de persistir até 8 dias aderida em diferentes
superfícies abióticas, apesar da formação de um biofilme pouco espesso e irregular.
O aumento do tempo de incubação (1, 4 e 8 dias) não favoreceu o aumento
da biomassa do biofilme de L. monocytogenes.
Biofilmes maduros de L. monocytogenes apresentaram uma estrutura
semelhante a “favo de mel”, contendo canais de água, com indicação da presença
de EPS.
Nos biofilmes de L. monocytogenes foram observadas cavidades e DNA
extracelular, sugerindo a dispersão de células e morte celular, mesmo havendo
predomínio de células viáveis ao longo dos 8 dias de incubação.
L. monocytogenes formou biofilme com estruturas bem definidas que podem
contribuir para a sobrevivência e disseminação da bactéria para o ambiente de
processamento de alimentos.
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3.1 Introdução

A potencial contaminação de produtos alimentícios com micro-organismos
patogênicos e deteriorantes devido à presença de biofilmes é um fator de relevante
risco na indústria de alimentos. Células individuais provenientes do biofilme podem
ser liberadas durante o processamento, colonizar outras superfícies ou tornar-se
uma fonte direta de contaminação cruzada para o produto final (CRUZ, FLETCHER,
2012; WINKELSTRÖTER et al., 2013).
L. monocytogenes pode aderir e formar biofilme em uma variedade de
superfícies comumente utilizadas na cozinha e na indústria de alimentos, como aço
inoxidável, plástico, vidro, polipropileno (BONSAGLIA et al., 2014, TEIXEIRA et al.,
2008). A capacidade de L. monocytogenes sobreviver a baixas temperaturas,
colonizar superfícies e, resistir a várias condições de estresse é crucial para a
persistência no ambiente de processamento de alimentos (RIEU et al., 2008).
Vários trabalhos demonstraram que o uso de antimicrobianos como cloridrato
de octenidina, composto de amônio quaternário e ácido peroxiacético, foram efetivos
para eliminar biofilmes pré-formados de L. monocytogenes em superfícies abióticas
(AMALARADJOU, NORRIS, VENKITANARAYANAN, 2009, BELESSI et al., 2011a,
CHOI et al., 2012). No entanto, dependendo das concentrações de sanitizantes
utilizadas ou do tempo de exposição, o tratamento pode não ser suficiente para
erradicar

células

aderidas

(CHORIANOPOULOS et

al.,

de
2008;

L.

monocytogenes

CRUZ,

FLETCHER,

das

superfícies

2012;

CHAVANT,

GAILLARD-MARTINIE, HÉBRAUD, 2004; BAE et al., 2012).
O uso de óleos essenciais (OEs) ou de seus constituintes tem demonstrado
ser uma alternativa para a eliminação de micro-organismos deteriorantes e
patogênicos de superfícies de manipulação de alimentos (DESAI et al., 2012;
LEONARD et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2012; PÉREZCONESA et al., 2011).
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de dois sanitizantes comerciais e
de dois óleos essenciais de plantas aplicados sozinhos ou em combinação, para
inativar biofilmes maduros de duas cepas de L. monocytogenes a 25ºC. Foram
utilizadas superfícies de aço inoxidável e de vidro para formação do biofilme, e foram
enumeradas células aderidas e a viabilidade celular foi estudada por microscopia de
fluorescência e confocal a laser.
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3.4 Conclusão

As células planctônicas de L. monocytogenes foram mais sensíveis à ação do
OE de capim-limão do que do OE de gengibre, e mais sensíveis à ação do
sanitizante à base de dióxido de cloro em comparação com o sanitizante à base do
óleo de coco babaçu. Entre os OEs e os sanitizantes comerciais, o OE de capimlimão e o sanitizante à base de óleo de coco babaçu foram os mais eficazes
tratamentos na remoção de células de L. monocytogenes dos biofilmes de 4 e 8 dias
formados em superfícies abióticas. A combinação de OEs e sanitizantes comercial
também foi efetiva para reduzir a contaminação por L. monocytogenes em biofilmes,
com ação sinérgica sobre Listeria.
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4.1 Introdução

Células individuais do biofilme podem ser liberadas durante o processo de
produção, colonizar novos substratos ou constituírem fonte direta de contaminação
dos produtos finais (CRUZ, FLETCHER, 2012), representando um risco para a
saúde dos consumidores e ocasionando perdas econômicas para a indústria
(SIMÕES, SIMÕES, VIEIRA, 2010).
Várias estratégias têm sido propostas para controlar a formação de biofilmes
em superfícies de contato com alimentos, incluindo higienização de instalações,
adequação de formatos de equipamentos, uso de materiais de fácil higienização e
emprego de detergentes e desinfetantes em combinação com métodos físicos
(KUMAR; ANAND, 1998). No entanto, a remoção de biofilmes maduros é muito
difícil, devido à proteção conferida pela matriz extracelular e à heterogeneidade
fenotípica, resultando em populações de células que expressam diferentes níveis de
resistência a agentes sanitizantes e antimicrobianos (MAH; O’TOOLE, 2001).
A fase de dispersão pode ser um processo complexo, envolvendo numerosos
sinais ambientais, cadeias de transdução de sinais e mecanismos efetores
(KARATAN; WATNICK, 2009). Segundo Barraud et al. (2009b), a exposição de
biofilmes a moléculas que induzem a dispersão celular pode contribuir para remoção
de células aderidas, com a reversão de células sésseis para planctônicas, podendo
restaurar a vulnerabilidade das células aos antimicrobianos.
Em alguns trabalhos, foi demonstrado que o uso de pequenas quantidades
não-tóxicas de óxido nítrico (NO) em culturas de biofilmes bacterianos favorece a
dispersão celular. Barraud et al. (2006) demonstraram que o uso de doador de NO,
como por exemplo nitroprussiato de sódio (SNP) em concentrações baixas e
subletais (25 a 500 nM) pode induzir a dispersão em biofilmes de Pseudomonas
aeruginosa. Barraud et al. (2009a), também observaram que a adição de NO
estimulou a ação de fosfodiesterases, que induzem a redução dos níveis de GMPdicíclico em P. aeruginosa, favorecendo a dispersão em biofilmes.
O uso de doadores de NO em baixas concentrações (picomolar a nanomolar)
para induzir a dispersão de biofilmes parece ser seguro para humanos e para o meio
ambiente (Barraud et al., 2009b).
Alguns trabalhos revelaram que a presença de espécies reativas de oxigênio
e de nitrogênio em biofilmes maduros de P. aeruginosa pode estar relacionada com
os processos de morte e dispersão celular (BARRAUD et al., 2006; WEBB,
GIVSKOV, KJELLEBERG, 2003).
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Para detecção de espécies reativas relacionadas com o estresse nitrosativo e
oxidativo, geralmente são utilizados marcadores não-fluorescentes que são capazes de
permear a célula microbiana. São exemplos desses compostos: a) 4-amino-5metilamino-2’,7’ difluoresceína diacetato (DAFFM-DA) que reage com NO para formar
benzotriazol fluorescente; b) 5-(6)-carboxi-2’,7’-diclorodihidrofluoresceína diacetato
(H2DCF-DA) que tem seus grupos acetatos removidos por esterases intracelulares e,
então é oxidado em contato com H2O2 e torna-se vermelho fluorescente; c) hidroetidina
(HEt) que é azul fluorescente no citosol até ser oxidado em contato com radicais
superóxidos, intercalando-se com o DNA celular, tornando-se vermelho fluorescente; e,
d) dihidrorodamina 123 (DHR) que em contato com peroxinitrito é oxidada a rodamina
123 catiônica que torna-se fluorescente (MOLECULAR PROBES, 2014).
Segundo Marheil et al. (2011), os genes Lmo0807, Lmo0990 e Lmo1485 de L.
monocytogenes estão implicados na resistência desta bactéria ao estresse oxidativo
e nitrosativo. O gene Lmo0990 codifica um produto gênico que tem similaridade com
a bomba de efluxo multidroga Na+ (NorM); o gene Lmo 0807 é homólogo ao gene do
complexo transportador ABC que está envolvido na importação de espermidina/
putrescina e, o gene Lmo 1485 codifica uma proteína putativa com função similar a
metiltransferase relacionada com metilação de DNA, sinalização proteína-proteína e
biossíntese de componentes celulares.
De acordo com Luo et al. (2013), o gene PrfA é um ativador transcricional que
regula a expressão da maioria dos genes de virulência de L. monocytogenes, e
também foi demonstrado que o PrfA promove a formação de biofilmes. Aqueles
mesmos autores observaram que a deleção do gene PrfA alterou dramaticamente a
expressão gênica de L. monocytogenes, e que resultou em menor capacidade de
formação de biofilme pelas cepas mutantes.
No presente trabalho, foi avaliada a presença de moléculas relacionadas ao
estresse oxidativo e nitrosativo em biofilmes maduros de duas cepas de L.
monocytogenes em superfícies de aço inoxidável e de vidro. A superfície de aço
inoxidável não permitiu a captura de imagens em campo claro, e não foi possível
visualizar células não fluorescentes sobre esta superfície. Desse modo, os experimentos
na superfície de vidro foram necessários para permitir a observação das células em
campo claro. Foi estudado também o possível efeito de NO exógeno e de inibidores de
NO na indução da dispersão de células de biofilme maduro e na alteração do nível de
expressão dos genes Lmo1485, Lmo0990, Lmo0807 e PrfA de L. monocytogenes.
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4.4 Conclusões

Nossos resultados indicam que:
- Biofilmes maduros de L. monocytogenes formados por 4 e 8 dias em
superfície de vidro apresentaram moléculas intermediárias de nitrogênio reativo,
enquanto que em superfície de aço inoxidável foram detectadas moléculas
intermediárias de nitrogênio e de oxigênio reativos. É provável que essa diferença
seja principalmente devido à diferença de aeração dos sistemas de cultivo.
- O aumento do tempo de cultivo de L. monocytogenes de 4 para 8 dias não
aumentou a quantidade de nitrito presente no meio, indicando que no caso de
biofilmes de L. monocytogenes, o papel do NO na dispersão de biofilmes maduros
não é evidente.
- Doadores e inibidores de NO não demonstraram nem efeito inibitório nem
protetor para as células planctônicas ou células aderidas de L. monocytogenes em
aço inoxidável por 4 e 8 dias.
- O estresse nitrosativo estudado por meio de doador de NO bem como a
remoção de NO (por meio de captador ou inibidor) não alterou o nível de expressão
dos genes relacionados com estresse oxidativo e nitrosativo como Lmo1485,
Lmo0990 e Lmo0807 e do gene regulador dos genes de virulência e da formação de
biofilme PrfA, em culturas de 8 de L. monocytogenes.
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L. monocytogenes IAL 633 (sorotipo 1/2a) e L. monocytogenes ATCC 19115
(sorotipo 4b) foram capazes de aderir e persistir por até 8 dias em diferentes
superfícies abióticas como aço inoxidável, poliestireno e vidro. Ambas as cepas de
L.

monocytogenes

formaram

um

biofilme

pouco

espesso

e

irregular,

independentemente do tempo de incubação (1, 4 ou 8 dias), indicando que o
aumento do tempo de formação do biofilme de L. monocytogenes não favoreceu o
aumento da biomassa.
Na superfície de aço inoxidável, houve predomínio de células individuais com
produção de EPS e, diferentemente, na superfície de vidro, foi observado maior
número de células aderidas e agrupadas, ficando bem evidente a formação de uma
estrutura semelhante a “favo de mel” contendo canais de água e produção de EPS
e, com cavidades de diferentes tamanhos, indicando processos de dispersão e
morte celular.
As células planctônicas de L. monocytogenes foram mais sensíveis à ação do
OE de capim-limão do que ao OE de gengibre, e mais sensíveis à ação do
sanitizante à base de óleo de coco babaçu em comparação com o sanitizante à base
de dióxido de cloro. Os resultados revelaram que entre os OEs e os sanitizantes
comerciais, o OE de capim-limão e o sanitizante a base de óleo de coco babaçu
foram os tratamentos mais eficazes na remoção de células de L. monocytogenes
dos biofilmes de 4 e 8 dias formados em superfícies abióticas, e a combinação do
OE e sanitizante comercial foram também efetivos, demonstrando sinergismo.
Biofilmes maduros de L. monocytogenes formados por 4 dias e 8 dias em
superfície de vidro apresentaram moléculas intermediárias de nitrogênio reativo,
enquanto que em superfície de aço inoxidável foram detectadas moléculas
intermediárias de nitrogênio e de oxigênio reativo. É provável que essa diferença
seja principalmente devido à aeração dos sistemas de cultivo. O aumento do tempo
de cultivo de L. monocytogenes de 4 para 8 dias não aumentou a quantidade de
nitrito presente no meio, indicando que no caso de L. monocytogenes, o papel do
NO na dispersão de biofilmes maduros não é evidente.
O doador de NO, SNP, e os inibidores de NO, L-NAME e C-PTIO, não
demonstraram efeito inibitório nem protetor para as células planctônicas ou células
aderidas de L. monocytogenes em aço inoxidável por 4 e 8 dias. O estresse
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nitrosativo estudado por meio de doador de NO bem como a remoção de NO (por
meio de captador ou inibidores) não alterou o nível de expressão dos genes
relacionados com estresse oxidativo e nitrosativo (Lmo1485, Lmo0990 e Lmo0807) e
nem do gene regulador da expressão dos genes de virulência e de formação de
biofilme (PrfA), em culturas de L. monocytogenes de 8 dias.
Em conclusão, L. monocytogenes formou biofilme com estruturas bem
definidas que podem contribuir para a sobrevivência e disseminação da bactéria no
ambiente de processamento de alimentos. Apesar de L. monocytogenes não formar
um biofilme espesso com multicamadas, as células aderidas apresentam geralmente
maior resistência à ação dos antimicrobianos em comparação com as células
planctônicas, conseguindo sobreviver e persistir na superfície, com mecanismos
regulatórios bastante eficientes frente a diferentes tipos de estresse.
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