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RESUMO

Intoxicações alimentares são uma das causas mais significativas de mortalidade
em países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo as contaminações
bacterianas as responsáveis pela maioria dos casos. Dentre elas destacam-se as
causadas por espécies de Staphylococcus, que são nocivas tanto pela infecção do
organismo hospedeiro, quanto pela intoxicação por enterotoxinas termoestáveis
presentes em alimentos contaminados e mal acondicionados. Além disso, a
capacidade de S. aureus formarem biofilmes confere maior proteção contra agentes
de controle. Neste contexto, torna-se importante desenvolver novos métodos visando
inibir estes agentes patogênicos. Uma alternativa ao emprego de conservantes
sintéticos é a utilização de biossurfatantes, como os ramnolipídeos (RL) que, além de
apresentarem alta estabilidade a temperatura, pH e concentração salina, apresentam
baixa toxicidade e são biodegradáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do
pH na atividade antimicrobiana dos RL sobre células planctônicas e sésseis de
Staphylococcus aureus (ATCC 8095) e comparar seu efeito ao do dodecil sulfato de
sódio (SDS). Os resultados mostraram que o pH exerce grande influência na ação dos
surfatantes, sendo mais efetiva em valores de pH menores. Em pH 5, os RL
apresentaram ação bactericida (CBM=19,5 mg L-1) superior ao SDS (CBM=39,1 mg
L-1), sendo capazes de inibir e remover 80% dos biofilmes em concentrações de 156,2
mg L-1 e reduzir em cerca de 40 % a hidrofobicidade da superfície celular de S. aureus.
Em valores de pH maiores a ação dos RL não superou a do SDS, porém estes ainda
mostraram resultados promissores, principalmente na remoção de biofilmes
evidenciado pela microscopia confocal. A espectroscopia FTIR revelou que quando
em pH 6, 7 e 8 S. aureus, possivelmente, induz alterações em sua membrana celular
a fim de diminuir a sensibilidade aos surfatantes. As imagens de MEV mostraram que
os RL promovem deformações nas células, podendo levá-las a ruptura. O aumento
da força iônica, promovido pela adição de NaCl no meio, favoreceu a ação
antimicrobiana dos RL, o que torna a aplicação dos RL em alimentos bastante
promissora.
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ABSTRACT

Food poisoning can be considered one of the most significant causes of mortality
in developed and developing countries with bacterial contamination being responsible
for the majority of cases. Among them are those caused by Staphylococcus species
that can beharmful, both from the infection of the host organism as the intoxication by
thermostable enterotoxins present in contaminated and poorly conditioned food. In
addition, the ability to form biofilms gives S. aureus greater protection against control
agents. Under this context, it becomes important to develop new methods to inhibit
those pathogens. An alternative to the use of synthetic preservatives are biosurfactants
such as rhamnolipids (RL), which shows high stability to temperature, pH and salt
concentration along with the fact that they have low toxicity and are biodegradable.
The aim of this study was to evaluate the effect of pH on the antimicrobial activity of
RL on planktonic and sessile Staphylococcus aureus cells (ATCC 8095) and compare
its effect to that of the sodium dodecyl sulfate (SDS). The results showed that pH exerts
a great influence on the action of surfactants, with greater effectiveness at lower pH.
At pH 5, RL presented higher bactericidal action (CBM = 19.5 mg L-1) than SDS (CBM
= 39.1 mg L-1), also being able to inhibit and remove 80% of biofilms at concentrations
of 156. 2 mg L- 1 and reduce the hydrophobicity of S. aureus cell surface by about 40%.
At higher pH values, the action of RL did not exceed that of SDS, neverthelessthey
showed promising results, mainly on the removal of biofilms evidenced by confocal
microscopy. FTIR spectroscopy revealed that at pH 6, 7 and 8,S. aureus possibly
induces changes in its cell membrane in order to decrease the sensitivity to surfactants.
The MEV images showed that the RL cause deformations in the cells, which can lead
to rupture. The increase in ionic strength, promoted by the addition of NaCl in the
medium, favored the antimicrobial action of RL, which makes the application of RL in
foods very promising.
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1 INTRODUÇÃO

Intoxicações alimentares são foco de grande preocupação no âmbito da saúde
pública, podendo ser consideradas uma das mais significativas causas de
morbimortalidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento (BEHRMAN et al.,
1995). Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2017) 600 milhões
de pessoas no mundo adoecem por doenças transmitidas por alimentos (DTA), sendo
que destes, 420 mil morrem a cada ano.
Contaminações bacterianas são responsáveis pela maioria dos casos de
intoxicações alimentares (KARRARAS, 2000). Dentre elas se destacam as causadas
pelas espécies do gênero Staphylococcus. Esse gênero de bactéria apresenta a
característica de produzir enterotoxinas que são termoestáveis dificultando sua
eliminação. Uma vez contaminado por essas toxinas, o alimento, se ingerido, pode
causar uma série de complicações gastrointestinais podendo evoluir para quadros
mais severos (SANTOS et al., 2007).
Além de serem nocivos via intoxicação, S. aureus também são responsáveis por
causarem infecções devido a sua capacidade de multiplicação e disseminação nos
tecidos do hospedeiro. Estas infecções podem ser simples como espinhas e
furúnculos, ou até mais graves, como pneumonia, meningite, endocardite, síndrome
do choque tóxico e septicemia (SANTOS et al., 2007).
Os mecanismos de patogenicidade atribuídos à S. aureus estão relacionados
aos seus fatores de virulência que podem ser toxinas, enzimas e outras proteínas
associadas à parede celular ou excretadas pelas células; que atuam contra as defesas
do hospedeiro favorecendo a colonização dos tecidos infectados (CUNHA; CUNHA,
2007).
Um dos fatores que favorece a virulência de S. aureus é a formação de biofilmes.
Biofilmes podem ser definidos como uma comunidade microbiana composta por
células que podem estar aderidas à um substrato, à uma interface ou umas às outras,
envoltas por uma matriz de polímero extracelular. Tais células, nesta forma, exibem
um fenótipo alterado no que se refere ao crescimento, à expressão gênica e à
produção de proteínas (DONLAN; CONSTERTON, 2002). Estas estruturas conferem
vantagens aos microrganismos por fornecer-lhes certo nível de proteção contra
adversidades como desidratação, colonização por bacteriófagos e ação de
antimicrobianos (DONLAN; CONSTERTON, 2002; BOWER; DAESCHEL, 1999).
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Neste contexto, nota-se a importância de serem desenvolvidas novas tecnologias para
o controle desses agentes patogênicos, tanto na forma planctônica, como em
formações mais complexas como os biofilmes.
Além da preocupação com a contaminação de alimentos, os consumidores
passaram a se preocupar cada vez mais com a presença de aditivos artificiais
incorporados nos alimentos (IBRAHIM; YANG, 2008). Os biossurfatantes surgiram
como uma importante ferramenta para inovação e sustentabilidade, preenchendo a
atual demanda do mercado; pois, além de apresentarem baixa toxicidade e serem
biodegradáveis, são produzidos a partir de substratos renováveis, o que corrobora
com os princípios da química verde (MULLIGAN et al., 2014)
Uma ampla variedade de biossurfatantes vem demonstrando atividade
antimicrobiana, porém, atualmente a classe mais promissora é a dos ramnolipídeos
(RL) produzidos por P. aeruginosa. Os RL são considerados seguros para consumo;
e seu uso em alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos foi aprovado pela U.S.
Environmental Protection Agency (NITSCHKE; COSTA, 2007). Devido a suas
propriedades tensoativas e emulsificantes, os RL apresentam grande versatilidade e
por isso vem sendo considerados ingredientes multi-propósito para a indústria
alimentícia (NITSCHKE; SILVA, 2017).
O mecanismo de ação antimicrobiana dos RL ainda não foi elucidado
completamente, porém, por se tratar de moléculas com poder tensoativo, sabe-se que
exercem ação sobre as membranas celulares (ARAÚJO et al., 2013).
O pH do meio exerce grande influência no crescimento e viabilidade de células
microbianas. Cada espécie apresenta um intervalo de pH ótimo para seu crescimento,
sendo o de 6,5 a 7,5 para a grande maioria das bactérias, porém S. aureus, podem
continuar viáveis em um intervalo que varia de 4 a 9,8 (FRANCO, 2008). Neste
intervalo, propício ao desenvolvimento de S. aureus, enquadram-se os alimentos
classificados como de baixa acidez: carnes e derivados, peixes, leite, ovos e a maioria
dos vegetais (RAY, 2000), os mais frequentemente contaminados pelo patógeno.
Apesar da grande importância do pH no desenvolvimento bacteriano, pouco se
sabe sobre a influência deste fator intrínseco sobre a atividade antimicrobiana dos RL.
Visando aplicação futura, o trabalho contribuiu na investigação da influência do pH na
ação antimicrobiana dos RL sobre células planctônicas e biofilmes de S. aureus; assim
como na comparação de sua eficácia antimicrobiana com o surfatante sintético dodecil
sulfato de sódio (SDS).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Staphylococcus aureus

O gênero Staphylococcus foi primeiramente relatado por Robert Koch no ano de
1878 a partir de um isolado de ferimento purulento. Posteriormente, em 1884,
Rosenbach denominou uma das espécies que estudava de aureus devido à presença
de pigmentos de coloração dourada característicos desta espécie (GUERREIRO,
1984).
Staphylococcus aureus são células esféricas com 0,8 µm de diâmetro em média,
apresentam-se em arranjos individuais, aos pares, em tétrades, em cadeias curtas (34 células) e em agrupamentos irregulares característicos, em formato semelhante a
cachos de uva (Figura 1). S. aureus são Gram-positivos, imóveis, não esporulados,
constantemente não capsulados ou com uma formação limitada de cápsula.
Apresentam parede celular constituída de peptideoglicano e ácido teicóico. São
aeróbios

ou

anaeróbios

facultativos,

quimiorganotróficos

com

metabolismo

respiratório e fermentativo. Normalmente são catalase-positivos e oxidase-negativos.
As colônias são geralmente opacas, podendo variar sua coloração do branco ao
laranja. Geralmente são halotolerantes, crescendo em meios com até 10% de sal
(NaCl), e a temperatura ótima de crescimento varia entre 30 e 37°C, podendo resistir
ao congelamento até -20°C (WHITMAN et al ., 2012). Podem crescer na faixa de pH
entre 4 e 9,8 com o ótimo entre 6 e 7 (FRANCO, 2008).
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Figura 1 - Imagem de células de S. aureus capturada por microscopia eletrônica.

Fonte:
<http://www.bacteriainphotos.com/Staphylococcus%20aureus%20electron%20microscopy.ht
ml> acessado: 22/05/2018.

Por sobreviverem na água, em partículas de poeira e por serem colonizadores
da microbiota da pele e mucosas da maioria dos mamíferos, S. aureus são
microrganismos de fácil disseminação, sendo encontrados com grande prevalência
também nos alimentos (CUNHA; CUNHA, 2007)
Os mecanismos de patogenicidade atribuídos à S. aureus estão relacionados
aos fatores de virulência como toxinas, enzimas e outras proteínas associadas à
membrana celular, mediadas por genes plasmidiais ou cromossômicos que
combinados conduzem à doença (PEREIRA; SIQUEIRA JUNIOR, 1995).
S. aureus pode ser prejudicial à saúde tanto por sua capacidade de multiplicação
e disseminação ampla nos tecidos (infecção), como pela produção de substâncias
extracelulares como as enterotoxinas (intoxicação alimentar). Estas toxinas são
produzidas principalmente quando certas cepas de S. aureus crescem em alimentos,
contendo carboidratos e proteínas (FRAZIER; WESTHOFF, 1988).
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A toxina estafilocócica pertence ao segundo grupo de toxinas mais bem
estudadas nas intoxicações alimentares; as principais produzidas por S. aureus são
as do tipo A, B, C1, C3, D e E (FRANKER, 1990), sendo as toxinas do tipo A e D as
mais relacionadas às intoxicações. Estas toxinas são polipeptídeos de cadeia curta
(28 a 35 KDa) e única, compostas por uma quantidade elevada de lisina, tirosina,
ácido aspártico e ácido glutâmico; e contém uma ponte dissulfeto ligada próximo ao
centro da molécula, isso lhes conferem a característica de apresentarem estabilidade
à temperatura, pH e radiação; logo, uma vez contaminado, o alimento dificilmente será
seguro para o consumo (ACHENSON, 2000); além disso, quando ingeridas não são
degradadas pelas proteases digestivas (ADAMS; MOSS, 2002)
Diferentemente das células bacterianas que são termolábeis, facilmente
eliminadas por processos de cozimento, as enterotoxinas são resistentes a
temperaturas elevadas, resistem ao aquecimento a 100°C durante 30 minutos, não
sendo inativadas totalmente pela cocção normal, pasteurização e outros tratamentos
térmicos usuais (JAY, 1994), por isso, quando se trata de S. aureus as intoxicações
são mais recorrentes que as infecções.
São agentes comuns da intoxicação estafilocócica carnes cozidas, saladas de
batata, atum, frango, leite e seus derivados, assim como alimentos que utilizam leite
em sua composição, como cremes e tortas. Por ser uma bactéria halotolerante tanto
para NaCl quanto para nitratos; carnes curadas, como presuntos, também são
veículos potenciais para estas bactérias. A contaminação de queijos já causou vários
surtos tanto antes como depois do advento do emprego do leite pasteurizado na sua
fabricação. Neste último caso, pode ocorrer contaminação pós-processamento ou na
utilização de fermentos (starters) contaminados por S. aureus (FRANCO, 2008).
A doença gerada pela intoxicação causada por S. aureus denomina-se
gastroenterite estafilocócica. Seus principais sintomas são náuseas, vômitos,
contrações abdominais, diarreia, sudorese e cefaleia, que podem durar de um a dois
dias, podendo evoluir para quadros mais severos, dependendo da susceptibilidade do
indivíduo (BALABAM, 2000).
No caso das enterotoxinas, acredita-se serem necessárias entre 105 e 106
unidades formadoras de colônias (UFC) de S. aureus por grama do alimento para que
a toxina atinja níveis capazes de provocar intoxicação. Como, normalmente, a bactéria
encontra-se presente em números baixos, é preciso que ocorra a sua multiplicação
nos alimentos para que este ofereça risco ao ser consumido (FRANCO, 2008). Ao
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controlar-se, portanto, fatores que afetam o crescimento do patógeno, controla-se
também a produção de enterotoxinas, assim como os surtos de intoxicação.

2.2 Biofilmes

Inicialmente as bactérias eram tratadas como sendo seres isolados, livres em
suspensão; entretanto atualmente sabe-se que em sua grande maioria as bactérias
são encontradas em comunidades de diferentes graus de complexidade, sendo o tipo
de vida planctônico eventual e ocorrendo principalmente nas fases inicial e final dos
biofilmes; na adesão e na proliferação respectivamente (SHAPIRO, 1998).
A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) define biofilmes
como sendo agregados de microrganismos no qual as células encontram-se aderidas
umas às outras e/ou a superfícies e são frequentemente envoltas por uma matriz de
substâncias poliméricas extracelulares, também denominadas de exopolissacarídeos
(EPS) (VERT, 2012).
Na forma séssil as células bacterianas apresentam maior capacidade de se
adaptarem a condições adversas por meio de um sistema de comunicação
denominado quorum sensing,através do qual é possível o compartilhamento de
informações para controlar adequadamente a densidade populacional e expressões
gênicas (RUTHERFORD; BASSLER, 2012), o que faz dos biofilmes estruturas de
resistência, causando grande preocupação e prejuízos em vários setores.
Na área clínica, a formação destas comunidades em hospedeiros pode favorecer
o surgimento de inflamações e resistência a fármacos, que culminam em infecções
persistentes. Estima-se que 80% de todas as infecções microbianas são ocasionadas
por microrganismos presentes em biofilmes, abrangendo desde as mais comuns como
infecções do trato urinário, até as mais graves como endocardites (CHEN; WEN,
2011).
Na indústria de alimentos, biofilmes podem ser formados em resíduos orgânicos
e inorgânicos presentes na superfície de equipamentos e utensílios mal higienizados.
Além de serem mais resistentes ao processo de desinfecção, as células sésseis
presentes no biofilme reduzem a eficiência e vida útil de equipamentos devido à
corrosão microbiológica. Por isso, são a causa de prejuízos econômicos neste setor e
também uma fonte de preocupação de saúde pública, pois podem gerar risco de
ocorrência de toxinfecções alimentares (OLIVEIRA et al., 2010).
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De acordo com Lister e Horswill (2014) os estágios de desenvolvimento de
biofilmes podem ser divididos em pelo menos três eventos principais: adesão inicial,
maturação e dispersão (Figura 2). Durante a fase de adesão inicial, as células
planctônicas primeiramente ligam-se reversivelmente a superfície, por meio de
interações de van der Waals e eletrostáticas, posteriormente, se a célula não se
desprender, são estabelecidas ligações químicas irreversíveis (ARAUJO et al., 2013).
A adesão é mediada por proteínas de superfície, denominadas de componentes da
superfície microbiana reconhecedores de moléculas adesivas da matriz (MSCRAMM)
(FOSTER et al., 2014). A maturação do biofilme ocorre com o aumento da população
microbiana e por meio da produção de EPS. A fase de dispersão é iniciada por meio
de um mecanismo de sinalização interna (quorum sensing) que faz com que as células
retomem seu estado de crescimento planctônico, sejam desprendidas da matriz e
possam reiniciar o processo de colonização em outros locais.
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Figura 2 - Ilustração esquemática da formação de biofilmes.

Fonte: adaptação a partir de LISTER; HORSWILL, 2014.

A matriz de biofilmes de S. aureus é uma estrutura de composição complexa que
depende das condições ambientais e da individualidade de cada linhagem, entretanto,
sabe-se que pode ser composta por fatores do hospedeiro, proteínas secretadas e
derivadas de lise, polissacarídeos e DNA extracelular (eDNA) (FITZPATRICK et al.,
2005; ABRAHAM; JEFFERSON, 2012). O constituinte majoritário na matriz de
biofilmes de S. aureus é a adesina polimérica intercelular (PIA), também conhecida
por N-acetilglucosamina polimérica (PNAG) (O’GARA, 2007). PIA é composta por 8085% de resíduos de N-acetil-β-1,6-glicosamina e por uma fração aniônica de 15-20%
de resíduos deN-fosfatidil-β-1,6-glicosamina ou N-succinil-β-1,6-glicosamina (MACK
et al.,1996).
Outro tipo de comunidade microbiana formada por S. aureus proposta por
Haaber e cols. (2012) são os denominados aglomerados planctônicos, que se
assemelham aos biofilmes, principalmente em sua estrutura e em suas propriedades
benéficas de proteção, porém, não apresentam a limitação de mobilidade dos
biofilmes e ainda uma atividade metabólica superior à da forma séssil. Estes fatores
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combinados fazem deste tipo de comunidade um empecilho a mais no combate ao
patógeno.

2.3 Ramnolipídeos (RL) e dodecilsulfato de sódio (SDS)

Surfatantes são compostos químicos que apresentam atividade superficial, isto
é, possuem predileção por interfaces de polaridades dissimilares e são solúveis em
solventes de ambas as polaridades. Esta propriedade advém de suas estruturas
anfifílicas que apresentam ao menos uma região hidrofóbica e outra hidrofílica
(DESAI; BANAT, 1997).
Um exemplo de surfatante amplamente utilizado, principalmente em produtos de
higiene e limpeza, é o SDS. Este é um surfatante aniônico sintético (Figura 3) obtido
a partir da sulfatação do dodecanol com ácido sulfúrico com posterior neutralização
com carbonato ou hidróxido de sódio. O SDS apresenta também aplicações
laboratoriais, especificamente na área de biologia molecular, e é utilizado na lise
celular para extração de DNA e também no desenovelamento de proteínas na técnica
de eletroforese SDS-page. O composto age rompendo as ligações não-covalentes das
proteínas, causando sua desnaturação.

Figura 3 - Representação da estrutura química do dodecilsulfato de sódio.

Fonte: autoria própria.

O SDS apresenta valores de concentração micelar crítica (CMC) entre 2023 e
2890 mgL-1 e causa a redução da tensão superficial da água de 72 mNm-1 para 37
mNm-1 (REIS, 2008). E apesar de ser muito utilizado, o SDS é tóxico, podendo ser
fatal ao ser humano se ingerido em doses superiores a 150 g. O surfatante também
pode causar irritações e inflamações cutâneas em exposições prolongadas
(BASKETTER et al., 2004).
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Uma alternativa ao uso dos surfatantes sintéticos convencionais são os
biossurfatantes, que podem ser definidos como surfatantes de origem biológica. A
porção hidrofílica dos biossurfatantes é normalmente composta por sacarídeos,
aminoácidos ou grupos funcionais polares como ácidos carboxílicos. A parte
hidrofóbica é tipicamente uma cadeia hidrocarbônica alifática (LANG; WULLBRANDT,
1999).
Os RL enquadram-se na classificação de biossurfatantes glicolipídicos e são
principalmente produzidos por Pseudomonas aeruginosa. Os RL apresentam-se
como uma mistura de homólogos que diferem entre si pelo número de moléculas de
ramnose de sua porção hidrofílica; e pelo tamanho das cadeias de ácidos graxos que
formam a porção hidrofóbica do composto (LANG; WULLBRANDT, 1999).
Os homólogos de maior predominância nas misturas de RL são os monoramnolipídeos (monoRL) e di-ramnolipídeos (diRL), o primeiro formado por uma
ramnose ligada a duas moléculas de ácido β-hidroxidecanóico; e o segundo
constituídos por duas ramnoses ligadas a duas moléculas de ácido β-hidroxidecanóico
(Figura 4) (NITSCHKEet al., 2011).
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Figura 4 - Representação da estrutura química dos RL. A) mono-ramnolipídeo (α-Lramnopiranosil-β-hydroxidecanoil-β-hidroxidecanoato
e
B)
di-ramnolipídeo
(α-Lramnopiranosil-α-L-ramnopiranosil-β-hydroxidecanoil-β-hidroxidecanoato).

Fonte: adaptação a partir de ABDEL-MAWGOUD et al., 2010.

Os RL apresentam as duas principais propriedades de um surfatante, ou seja,
forte atividade superficial e a auto-agregação em água, podendo formar micelas,
vesículas e bicamadas dependendo do pH, concentração e presença de eletrólitos da
solução (ISHIGAMI et al., 1987). Com isso, podem encapsular tanto compostos
polares em seu centro aquoso quanto compostos apolares em sua região interbicamada. Apesar do efeito que os RL podem apresentar sobre as membranas
celulares, muito pouco é conhecido sobre seu mecanismo de ação, principalmente no
que diz respeito a interações moleculares ramnolipídeos-fosfolipídios (HABA et al.,
2014).
RL são ácidos fracos devido à presença de um grupo carboxílico e apresentam
CMC dependente do ambiente químico em que se encontra, sendo reportado entre
50 a 200 mg L-1 (SÁNCHEZ et al., 2007). Em seu estudo Aranda e cols. (2007)
demonstraram por meio da determinação da tensão superficial que a CMC de diRL
purificado é de 71,5 mg L-1.
A forte atividade superficial, a presença de vários congêneres de RL e a
dependência da morfologia de agregação de RL com o pH faz com que a
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determinação precisa do pKa para estes sistemas seja dificultada (HABA et al., 2014).
Ishigami e cols. (1987) em seu estudo determinaram o pKa de RL como sendo de 5,6.
Porém estudos mais recentes, demonstraram por meio de várias técnicas e em
condições variadas de análise, que o pKa de RL é compreendido dentro de um
intervalo de 4,28 a 5,50 (HABA et al.,2014).
Alguns estudos mostraram a atividade antimicrobiana dos RL sobre diversos
microrganismos incluindo bactérias, fungos e leveduras (HABA et al., 2003; ABALOS
et al., 2001). Sabe-se que a membrana citoplasmática é o primeiro alvo de dano
celular causado por surfatantes (NIELSEN et al., 2005). Sotirova e cols. (2008)
atribuíram ao biossurfatante a característica de permeabilizador de membrana, ou
seja, os RL promovem a formação de poros transmembrana que servem como canais
para o periplasma. Além disso, a interação dos RL com proteínas de superfície pode
causar uma remoção direta destas proteínas por solubilização (SOTIROVA et al.,
2008). Os autores também constataram, por meio de microscopia eletrônica de
varredura, que a ação dos RL altera a morfologia celular devido aos danos à
membrana.

2.4 Mecanismos de ação de agentes antimicrobianos de aplicação
industrial

Agentes antibacterianos são usados extensivamente na contenção da
proliferação bacteriana em uma grande variedade de produtos, incluindo alimentos,
cosméticos, fármacos, tintas e produtos têxteis, além de serem usados como
antissépticos e desinfetantes (DENYER, 1995). Os alvos desses agentes podem ser
divididos em: parede celular; citoplasma e membrana citoplasmática. O dano causado
nesta última pode ser dividido em dois efeitos: mudanças na estrutura e função da
membrana; e perturbação na homeostase e bioquímica da célula, como por exemplo,
sistemas de transporte, reservatórios de substrato intracelular, gradientes de íons,
concentração de cofatores e concentração de nutrientes (MOORE, 1997).
Agentes

antibacterianos

podem

apresentar

efeitos

bacteriostáticos

e

bactericidas. Injúrias causadas por agentes bacteriostáticos são geralmente
classificadas como sendo reversíveis, pois, neste caso, o agente antibacteriano pode
ser removido ou neutralizado (FITZGERALD et al., 1989), enquanto que efeitos
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bactericidas são irreversíveis e causam danos irreparáveis a estruturas ou funções
vitais das células (DENYER, 1995).
Vários estágios são necessários para que haja a interação entre o agente
antibacteriano e o alvo: deve haver a absorção do agente pela célula bacteriana; a
migração do agente até o alvo; a concentração adequada do agente no alvo e o dano
ao alvo. Estes estágios não ocorrem imediatamente e o tempo necessário para se
completar cada um, varia dependendo da natureza do agente antibacteriano. Como
resultado seu efeito pode ser revertido se neutralizado. Danos às células podem ser
potencializados pelo aumento na concentração do agente antibacteriano (MOORE,
1997).
Bactérias

apresentam

uma

variedade

de

respostas

contra

agentes

antimicrobianos, as quais são dependentes de fatores como a natureza do agente, o
tipo de organismo, o pH do ambiente, a temperatura na qual o contato é efetivo; sendo
o pH o mais importante, pois pode modificar propriedades do agente, alterando sua
ação (RUSSELL, 1991).
O alvo primário da maioria dos agentes biocidas é a membrana citoplasmática,
onde o modo de ação geralmente é influenciado pela concentração. A membrana
citoplasmática é um importante componente estrutural e funcional das células
bacterianas; apresenta grande área superficial e também se encontra na vizinhança
próxima ao ambiente aquoso externo o que aumenta as chances de interação do
agente (MOORE, 1997).
Bactérias Gram-positivas não possuem moléculas receptoras específicas ou
permeases, o que facilita a entrada de antimicrobianos na célula. Em contrapartida,
nas Gram-negativas, a entrada destes agentes é dificultada pela membrana externa,
na qual os lipopolissacarídeos desempenham grande contribuição principalmente em
barrar a penetração de ácidos graxos de cadeia longa (KABARA, 1984).
Agentes que atuam na membrana podem causar mudança na fluidez e/ou
permeabilidade da membrana citoplasmática, tais mudanças podem ser determinadas
por extravasamento de constituintes intracelulares como íons de potássio,
nucleotídeos e aminoácidos (MOORE, 1997).
Surfactantes possuem a capacidade de solubilizar fosfolipídeos, entretanto os
não-iônicos (como os RL em pH abaixo de seu pKa) são mais promissores nesta ação
quando comparados com os iônicos. Os não-iônicos geralmente apresentam a porção
hidrofílica maior que a porção hidrofóbica, e isto faz com que suas propriedades em
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solução, como o comportamento micelar, sejam diferentes dos iônicos, fornecendo
vantagens na solubilização da membrana (MOORE, 1997).

2.5 Hidrofobicidade da superfície celular (HSC)

A interação entre a célula microbiana e uma interface ou substrato é regida pelos
componentes presentes na sua superfície, que podem ser polissacarídeos,
lipolissacarídeos, lipoproteínas, lipídeos, ácidos lipoteicóicos, proteínas, assim como
apêndices superficiais como fimbrias, pili e flagelos. A proporção, presença ou
ausência

destes

componentes determinam

as propriedades

físico-químicas

específicas da superfície celular como a carga e a hidrofobicidade (SAINI, 2010).
Estes componentes, apesar de intrínsecos de cada microrganismo, podem ser
alterados tanto por mutações e transferências de genes, como também pelas
condições ambientais. Como menciona Murínová e Dercová (2014) algumas
substâncias apresentam a ação de modificar a hidrofobicidade da superfície celular.
A HSC desempenha um papel importante na adesão e no desprendimento de
superfícies. A influência da HSC na adesão de microrganismos em superfícies bióticas
e abióticas tanto na área médica, quanto na de biorremediação e na indústria
alimentícia tem seus aspectos negativos e positivos. Por exemplo, microrganismos
hidrofóbicos podem causar danos em superfícies pela formação de biofilmes, mas por
outra perspectiva podem acumular-se rapidamente em poluentes orgânicos e
decompô-los (KRASOWSKA; SIGLER, 2014).
Em uma cultura pura microbiana é possível encontrar ambos os tipos de células,
hidrofóbicas e hidrofílicas, das quais somente parte delas participa da adesão. A
adesão de células microbianas a superfícies dependem de inúmeros fatores, entre
eles: movimento Browniano, atração de van der Waals, forças gravitacionais, cargas
eletrostáticas da superfície e, sobretudo, a hidrofobicidade da célula (VAN
LOOSDRECHT et al., 1990).
Dependendo do tipo da superfície, a HSC pode aumentar a propensão da
adesão bacteriana. Células hidrofóbicas aderem-se mais facilmente a superfícies
hidrofóbicas, enquanto que células hidrofílicas aderem fortemente em superfícies
hidrofílicas (KOCHKODAN et al., 2008; GIAOURIS et al., 2009).
As propriedades hidrofóbicas da superfície microbiana são conducentes não
apenas à adesão de superfícies abióticas, mas como também a materiais bióticos e à
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penetração de tecidos do hospedeiro (GOULTER et al., 2009; RODRIGUES;
ELIMELECH, 2009; HEILMANN, 2011). A elevada hidrofobicidade celular permite
interações hidrofóbicas diretas entre a superfície celular e os substratos facilitando
assim sua adesão (HEIPIEPER et al., 2010).
A formação de biofilme em tecidos é um problema médico devido à forte
resistência destas estruturas microbianas a medicamentos (PALMER et al., 2007;
MURZYN et al., 2010; ARCHER et al, 2011). E como relata Doyle (2000) os
microrganismos hidrofóbicos são mais invasivos e causam doenças difíceis de serem
tratadas, ou seja, a alteração da HSC pode ser uma boa estratégia para a prevenção
de infecções persistentes (HAZEN, 2004).
Na indústria alimentícia, os principais materiais usados em instalações são aço
inoxidável, borracha e politetrafluoroetileno (PTFE). Sinde e Carballo (2000)
demonstraram que patógenos hidrofóbicos facilmente aderem a estes materiais, o que
pode levar a contaminações neste setor, que gera um prejuízo anual de milhões de
dólares a indústria alimentícia (BROOKS; FLINT, 2008).

2.6 Técnicas que auxiliam na elucidação do mecanismo de ação dos
surfatantes

2.6.1 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR)

A região do espectro infravermelho estende-se desde a região do visível até a
região das microondas. A característica básica desta região é que sua radiação é
originada de emissões térmicas de uma fonte aquecida. Convencionalmente é medida
em números de onda (cm-1) que variam de 10 até 10000 cm-1, porém, a região de
maior interesse fica entre 400 a 4000 cm-1 (NAUMANN, 2000).
Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) de bactérias
são padrões semelhantes a impressões digitais que são altamente reprodutíveis e
característicos de cada bactéria. Eles mostram contornos gerais e complexos ao invés
de picos distintos (NAUMANN et al., 1988a), isto significa que a maioria da informação
está oculta por trás das bandas do espectro. Quando células intactas são analisadas,
o espectro de FTIR de bactérias fornecem informações sobre a composição química
total da célula (proteínas, membranas, parede celular, ácidos nucléicos, etc) (HELM
et al., 1991).
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O espectro FTIR de células microbianas gera informações altamente
específicas, as quais são usadas para diferenciar, classificar e identificar diversas
espécies e linhagens microbianas. A análise no infravermelho de microrganismos
também é útil na detecção in situ de componentes intracelular ou estruturas como
corpos de inclusão, compostos de armazenamento, e endósporos; no monitoramento
e quantificação do gás carbônico metabólico liberado em resposta a vários substratos
diferentes; e na caracterização da interação célula-droga (NAUMANN, 2000). Alguns
trabalhos demonstram o emprego do FTIR no estudo de danos causados em bactérias
por vários fatores como aquecimento ou resfriamento, aplicação de ultrassom e
tratamento químico (AL-QADIRI et al., 2008 a/b; LIN et al., 2004).
Cada material celular apresenta um padrão de bandas peculiar que permite seu
estudo.

Com base no proposto por Naumann (2000), as principais bandas dos

espectros de S. aureus são classificadas como descrito a seguir.
Na primeira porção dos espectros, em torno de 3300 cm-1, a banda alargada
refere-se a um conjunto de sobreposições de bandas provenientes de deformações
axiais de grupamentos N-H de proteínas e O-H de polissacarídeos e da água.
As bandas em números de onda entre 3000 e 2800 cm-1 representam a região
dos lipídeos, nela há três bandas, as duas primeiras, uma em ~2960 cm-1 e a outra
em ~2925 cm-1 são originadas de deformações axiais assimétricas de ligações C-H
de grupos -CH3 e >CH2, respectivamente. Em ~2872 e ~2852 cm-1 há duas bandas
pequenas referentes a deformações axiais simétricas destes mesmos grupos.
As quatro bandas seguintes entre 1650 e 1390 cm-1 correspondem a funções
presentes em proteínas. A banda em ~1655 cm-1 é atribuída a amidas primárias de
proteínas α-hélice e folha-β, proteínas de estrutura secundária, sendo esta
frequentemente a banda mais proeminente em espectros de infravermelho de
bactérias. Em ~1540 cm-1 há a banda característica de amidas secundárias, atribuídas
as vibrações das ligações N-H de proteínas. As duas próximas bandas são referentes
a deformações angulares de ligações C-H de carbonos secundários em proteínas e
deformações axiais de C=O de grupos carboxilas de proteínas, respectivamente em
~1454 e ~1395 cm-1.
A banda em ~1232 cm-1 é atribuída a deformações axiais assimétricas de P=O
que podem ser provenientes de grupos fosfodiésteres, fosfato livre e também de
grupos funcionais monoéster de fosfato. Tais grupos estão presentes nos fosfolipídeos
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de membrana e carboidratos contendo fósforo como os ácidos teicóicos e lipoteicóicos
das paredes celulares de bactérias Gram-positivas.
A região espectral entre 1200 e 900 cm-1 é geralmente dominada por
deformações axiais simétricas de grupos fosfato de ácidos nucléicos e uma sequência
complexa de picos principalmente devida a deformações axiais de C-O-C e C-O-P de
vários oligo e polissacarídeos.
A região entre 900 e 600 cm-1, a região “fingerprint”, exibe uma variedade de
bandas fracas sobrepostas devido a vibrações de anéis aromáticos de aminoácidos
como fenilalanina, tirosina e triptofano e de vários nucleotídeos.

2.6.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A microscopia eletrônica é uma tecnologia que permite examinar em finos
detalhes estruturas como as de espécimes de materiais biológicos, por exemplo. É
amplamente utilizada por diversas áreas passando pela microbiologia, anatomia,
zoologia entre outras. A técnica consiste em um mapeamento da amostra por meio da
varredura de um feixe fino de elétrons que percorre a superfície da mesma gerando
uma imagem com aparência tridimensional (BOZZOLA, 2001).
Análises com esta técnica requerem uma comparação entre as diferenças das
amostras controle em relação às amostras que foram expostas ao agente. Tais
diferenças são constantemente associadas a mudanças morfológicas das células
bacterianas, as quais são abordadas por Díaz-Visurraga e cols. (2010). Dentre elas
destacam-se:
-A desagregação de colônias: pode haver alterações na matriz polissacarídica
extracelular, levando a separação das células que normalmente se encontram em
arranjos específicos e rearranjo em grupos menores.
-O aumento da rugosidade celular: pode estar associado à danos na parede
celular com a liberação de material intracelular e subsequente deformação desta.
-As transformação morfológica: as células bacterianas após stress podem
adquirir formas distintas de sua morfologia natural.
-A filamentação: ocorre quando o crescimento celular continua na ausência de
divisão celular (mutação e/ou alteração da estequiometria de componentes da divisão)
e resulta na formação de organismos alongados que possuem múltiplas cópias
cromossomais e que apresentam mudanças metabólicas e danos em seu DNA.
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2.6.3 Microscopia confocal de varredura a laser (CLSM)

A microscopia confocal é uma técnica que permite a obtenção de imagens nítidas
de amostras espessas sob várias profundidades, denominadas de seções óticas. O
termo seção ótica refere-se à habilidade do instrumento em produzir imagens finas de
amostras fluorescentes marcadas sem haver a necessidade de seccioná-las
fisicamente. As seções óticas são produzidas pela varredura ponto a ponto da amostra
com um laser focado na amostra e usando um filtro espacial para remover
fluorescência indesejada aos arredores do plano focal de interesse (PADDOCK, 1999)
A maior vantagem da CLSM é sua habilidade em capturar imagens digitais
detalhadas de amostras fluorescentes marcadas, que antes só eram possíveis serem
vistas a olho em um microscópio epifluorescente convencional. Ademais, é possível a
obtenção de uma visão tridimensional da amostra, por meio do tratamento das seções
óticas em softwares computacionais (MURPHY; DAVIDSON, 2013).
Como menciona Schlafer e Meyer (2017) CLSM é uma importante ferramenta no
estudo de biofilmes, tanto na investigação das células nele presente como também de
sua matriz polimérica, pois permite a visualização em tempo real de espécimes vivos
e hidratados.
Para serem visualizadas por CLSM as amostras devem ser coradas com
fluoróforos, que se ligam em receptores específicos, sejam estes polissacarídeos,
proteínas, lipídeos ou material genético. Um dos corantes aplicados para obter-se uma
análise qualitativa da população viva e morta de biofilmes é o kit LIVE/DEAD BacLight
Bacterial Viability, o kit consta de dois corante de ácidos nucléicos, o verde
fluorescente SYTO 9 e o vermelho fluorescente iodeto de propídio. Estes corantes
diferem em suas características espectrais e em sua capacidade de penetração em
células bacterianas íntegras. Quando utilizado isoladamente, o SYTO 9 marca toda a
população bacteriana, ambas, as com membranas intactas e as injuriadas. Em
contrapartida, o iodeto de propídio penetra somente em células bacterianas com a
membrana danificada, causando a redução da fluorescência do corante SYTO 9.
Portanto, com a combinação destes dois corantes, as células bacterianas com
membranas intactas são marcadas de verde fluorescente, enquanto que as com
membrana danificada emitem fluorescência vermelha.
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3 OBJETIVOS

Avaliar o efeito do pH na atividade antimicrobiana do biossurfatante
Ramnolipídeo frente a células planctônicas e biofilmes de Staphylococcus aureus.

3.1 Objetivos específicos

- Comparar a ação antimicrobiana dos RL com o surfactante sintético SDS;
- Determinar as concentrações inibitória e bactericida mínimas dos RL e SDS
sobre S. aureus em sua forma planctônica e em biofilmes;
- Investigar a influência do pH na atividade antimicrobiana;
- Contribuir para a elucidação do mecanismo de ação dos RL.
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4 METODOLOGIA

4.1 Microrganismos e meios de cultura

A linhagem de S. aureus utilizada foi aATCC 8095 isolada de torta de creme.
Todos os testes foram realizados a partir de culturas estoque armazenadas a -20°C
em caldo de triptona de soja e extrato de levedura (TSYEB) (Acumedia) preparado
com 20% de glicerol. Os meios de cultura utilizados foram o meio líquido TSYEB e o
meio sólido ágar triptona de soja e extrato de levedura (TSYEA) (Acumedia), os quais
foram ajustados em pH 5, 6, 7, 8 através de tamponamento com sais mono e dibásico
de fosfato de sódio (NaH2PO4 e Na2HPO4) (Synth), com exceção do pH 5 que fica fora
do intervalo de abrangência tamponante destes sais, nesta condição o meio somente
foi acidificado com solução de HCl 0,1 mol L-1.
Todas as análises foram realizadas com materiais esterilizados provenientes dos
fabricantes ou esterilizados em autoclave (Quimis) por 20 minutos a 120 °C. A
manipulação dos microrganismos e materiais esterilizados foram conduzidas em
cabine de segurança biológica (BioProtector plus-12 Veco).

4.2 Padronização do inóculo

O inóculo bacteriano utilizado nos ensaios de atividade antimicrobiana partiram
de dois cultivos subsequentes (24 horas) incubados em estufa a 37°C. Para promover
a inoculação, alíquotas das colônias foram diluídas em solução salina (NaCl 0,86%)
até que se obtivesse uma densidade ótica (DO) de0,10 ± 0,01 medida em
espectrofotômetro UV-Vis (modelo Genesys 10UV da Thermo Scientific), o que
corresponde a aproximadamente 108 UFC mL-1. Para ser utilizada nos experimentos,
esta suspensão inicial passou por uma diluição no fator de 10, ou seja, o inóculo inicial
partiu de uma concentração de aproximadamente 107 UFC mL-1.

4.3 Ramnolipídeos (RL)

Utilizou-se o biossurfatante RL comercial (Rhamnolipid Inc.) em solução a 25%.
O RL foi preparado inicialmente na concentração de 5000 mg L-1 em meio TSYEB
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ajustado com seus respectivos valores de pH de análise. Esta solução foi filtrada em
membrana de 0,22 µm.

4.4 Dodecil sulfato de sódio (SDS)

A fim de comparar a ação do biossurfatante RL com outro surfatante de caráter
aniônico foi utilizado o SDS (Sinth), nas mesmas condições aplicadas ao RL.

4.5 Avaliação da atividade dos surfatantes em células planctônicas

4.5.1 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM)

Para a determinação da CIM foi utilizada a técnica de microdiluição em caldo
segundo metodologia estabelecida pela Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI, 2012).
Em placas de microdiluição de 96 poços foram adicionados 100 µL de TSYEB
para cada poço e então adicionou-se mais 100 µL de caldo tratado na concentração
de 5000 mg L-1 na primeira coluna da placa. Metade do conteúdo da primeira coluna
da placa foi então coletado e transferido para a segunda coluna e assim
sucessivamente até a décima coluna, realizando assim uma diluição seriada que
abrangeu as concentrações de 2500 a 4,9 mg L-1 de surfatante. Posteriormente foram
adicionados 20 µL do inoculo padronizado (conforme descrito em 4.2) às colunas 1 a
11. Desta forma, as colunas de 1 a 10 foram as colunas testes com meio tratado; a 11
serviu de controle positivo e a 12 de controle negativo. A menor concentração em que
não houve crescimento bacteriano foi designada como sendo a CIM. Para facilitar a
visualização da presença de viabilidade celular foram adicionados 20 µL de solução
de brometo de tetrazólio (MTT 1 g L-1) (Sigma), que altera sua coloração de amarelo
para roxo na presença de células viáveis.
Os resultados foram expressos como a moda de cinco repetições independentes
com oito replicatas.
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4.5.1.1 Efeito da força iônica na ação antimicrobiana dos RL

Seguiu-se o mesmo procedimento descrito no item 4.5.1, com algumas
modificações. Em placas de microdiluição de 96 poços foram adicionados 50 µL de
TSYEB para cada poço e então adicionou-se mais 50 µL de caldo contendo 10000
mg L-1de RL na primeira coluna da placa. Realizou-se as diluições seriadas nas
próximas colunas da placa. O mesmo volume (50 µL) de TSYEB tratado com NaCl
(Synth) em concentrações determinadas (10%; 5%; 2,5% e 1,25%, uma para cada
placa) foi depositado nos poços da placa. Adicionou-se 20 µL do inóculo padronizado
às colunas 1 a 11 e prosseguiu-se as análises como descrito no item 4.5.1. As análises
foram realizadas em pH 6 e 7.
Os resultados foram expressos como a moda de cinco repetições independentes
com oito replicatas.

4.5.2 Determinação da concentração bactericida mínima (CBM)

Para as concentrações de RL / SDS que não apresentaram crescimento no teste
de CIM foram realizadas análises de CBM. Uma alíquota do material destes poços foi
transferida para placas TSYEA, com o auxílio de uma alça inoculadora e então
incubada a 37°C por 24 h. A CBM foi designada como a menor concentração em que
não houve crescimento microbiano.
Os resultados foram expressos como a moda de cinco repetições
independentes.

4.5.3 Curva de sobrevivência (ensaio time kill)

As curvas de sobrevivência foram realizadas de forma a reproduzir em macro
escala as condições estabelecidas nos ensaios de CIM. Tubos contendo 5 mL de
TSYEB (tratado com os surfatantes, exceto controle) foram inoculados com 1 mL de
suspensão bacteriana padronizada. Em intervalos determinados de tempo, alíquotas
de 100 µL destas amostras iniciais eram transferidas em tubos de ensaio contendo
900 µL de solução salina, realizando-se assim uma diluição de 1:10. A partir deste
tubo foram realizadas outras diluições seriadas no fator 1:10, tendo-se assim
concentrações de 10-1, 10-2, 10-3etc das amostras iniciais. Alíquotas de 20 µL destas
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diluições foram depositadas em forma de gotas em placas de TSYEA e levadas para
incubar por 24 h a 37°C. Nas diluições em que houve um número de UFC entre 5 a
50 por gota, foram contadas para o monitoramento da quantidade de células viáveis
naquele determinado tempo de incubação, conforme metodologia descrita por Miles e
Misra (1938).
Os ensaios time kill foram realizados nas concentrações de CIM e CBM e em
condições que não houve CIM e/ou CBM, procedeu-se o ensaio com concentração de
tratamento de 5000 mg L-1.
Os ensaios foram realizados em duas repetições independentes com seis
replicatas.

4.5.4 Determinação da hidrofobicidade da superfície celular

Esta análise consistiu na determinação da porcentagem de células que aderiram
à fase apolar de uma mistura bifásica. A fase polar desta mistura constitui-se de um
tampão que contém fosfato, uréia e magnésio (PUM) conforme metodologia
estabelecida por Rosenberg (1984a). Esta foi modificada a fim de atender o intuito do
trabalho que é avaliar a influência da variação do pH, para isso, na preparação do
tampão foi utilizado 1 L de tampão fosfato de sódio 0,1 mol L-1 nas proporções de
tamponamento em pH 6, 7 e 8, neste tampão foi adicionado 1,8 g de uréia e 0,2 g de
sulfato de magnésio hepta-hidratado. Para o pH 5, foi utilizada solução salina a 0,86
%.
O tampão foi utilizado para suspender o material celular cultivado em placas de
TSYEA. A D.O. destas suspensões foi ajustada para 1,0 ± 0,1em 610 nm e então
estas foram tratadas com os surfatantes (exceto as amostras controle) durante um
período de 24 h a 37°C. A fim de assegurar a remoçã o dos surfatantes, duas lavagens
foram realizadas com o tampão fosfato, separando-se os pellets do sobrenadante por
meio de centrifugações (miniSpin - Eppendorf).
Mediu-se a DO desta suspensão (esta foi denominada de DO da suspensão
inicial). Um volume de 0,4 mL de hexadecano foi adicionado em 2,4 mL da suspensão
e esta mistura foi agitada vigorosamente em agitador magnético por 30 seg. e então
deixada em repouso por 1 h à temperatura ambiente para separação das fases. A DO
da fase inferior do tubo (denominada de DO da fase aquosa) foi medida no mesmo
comprimento de onda inicial.
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Amostras contendo somente tampão PUM no lugar da suspensão bacteriana
passaram pelo mesmo procedimento e serviram como branco nas leituras de DO,
tanto da suspensão inicial, quanto da fase aquosa.
A seguinte equação foi utilizada para expressar a porcentagem de células que
aderiram ao hidrocarboneto:
Porcentagem de adesão ao hexadecano= 1 −

100

ã

Os ensaios foram realizados em três repetições independentes com duplicatas
e os resultados expressos como a média ± erro padrão.

4.6 Avaliação da atividade dos surfatantes em biofilmes de S. aureus

4.6.1 Inibição da formação de biofilmes

Para esta análise seguiu-se o método proposto por Schillaci e cols. (2008). O
mesmo protocolo experimental do ensaio de CIM foi reproduzido, porém utilizou-se
placas de microdiluição de 96 poços de fundo plano e um tempo superior de incubação
(48 horas) visando a formação dos biofilmes. As duas primeiras fileiras das placas não
foram inoculadas, serviram de branco para cada concentração do tratamento.Após o
tempo de incubação, removeu-se o caldo de cultivo e realizou-se duas lavagens com
120 µL de tampão, para remoção de células planctônicas. Às placas lavadas
adicionou-se 100 µL de tampão fosfato de sódio e 20 µL de MTT 1 gL-1, incubando-as
a 37°C por 1 hora. Adicionou-se 100 µL de dimetilsu lfóxido (DMSO) (Synth) agitou-se
e mediu-se a absorbância de cada poço em 570 nm utilizando leitora de microplacas
(Enspire - Perkin Elmer).
Para determinar a porcentagem de inibição da formação de biofilmes promovida
pelo tratamento com os surfatantes os valores de DO foram convertidos pela equação:
Porcentagem inibição/redução = 100 − (

100)

Os ensaios foram realizados em três repetições independentes com seis
replicatas e os resultados expressos como a média ± erro padrão.

4.6.2 Redução de viabilidade celular em biofilmes pré-formados
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Para determinação do percentual de redução de células viáveis nos
biofilmesseguiu-se o método proposto por Schillaci e cols. (2008) modificado.
Primeiramente realizou-se a formação do biofilme conforme descrito no item 4.6.1,
porém em meio de cultura não tratado com os surfatantes. Depois de formado o
biofilme (48 horas de incubação a 37°C) o meio foi removido e os poços lavados duas
vezes com 120 µL de tampão fosfato. Em uma placa separada realizou-se a diluição
seriada dos surfatantes, em semelhança as diluições realizadas no ensaio de CIM.
Transferiu-se o meio com surfatates para as placas com os biofilmes e incubou-as a
37°C por 24 horas. Após o tempo de incubação adicio nou-se 20 µL de MTT, eas
placas foram incubadas por 1 hora em estufa a 37°C, para completa reação do MTT.
Adicionou-se 100 µL de DMSO em todos os poços, agitou-se e mediu-se a
absorbância de cada poço em comprimento de onda de 570 nm em leitora de placas.
O percentual de redução da viabilidade foi calculado como descrito acima (item 4.6.1)
Os ensaios foram realizados em três repetições independentes com seis
replicatas e os resultados expressos como a média ± erro padrão.

4.6.3 Microscopia confocal de varredura a laser

A formação dos biofilmes foi realizada como descrita nos itens 4.6.1 e 4.6.2 para
inibição da formação de biofilmes e redução de células viáveis em biofilmes préformados, respectivamente, porém, os biofilmes foram formados em cupons (lâminas
de poliestireno) depositados no fundo das placas e receberam tratamento com RL na
concentração de 312,5 mg L-1. Depois de tratados, os cupons com os biofilmes
aderidos passaram por duas lavagens com solução salina 0,86 %.
Após esta etapa procedeu-se a coloração das células presentes no biofilme com
o kit de corantes L-7012 LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability (Molecular Probes).
Este kit é composto pelo corante verde fluorescente SYTO 9 e pelo corante vermelho
fluorescente iodeto de propídio. A mistura destes dois corantes,em proporções
equivalentes, foi diluída em solução salina (para cada 1 mL de solução foram
adicionados 3 µL da mistura). Os cupons depois de lavados foram transferidos para
outra placa e submersos na solução de corantes. As placas foram recobertas por
papel alumínio e mantidas por 30 minem temperatura ambiente para posterior
análisede CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy) em microscópio invertido
modelo LSM 780 (Zeiss), disponível no Instituto de Física de São Carlos da
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Universidade de São Paulo. Utilizou-se a região espectral de 499 a 602 nm para o
canal 1 (verde) e de 605 a 735 nm para o canal 2 (vermelho). A metodologia utilizada
foi a descrita por Drago (2016).

4.7 Investigação do mecanismo antimicrobiano

4.7.1 Espectroscopia na região do infravermelho

Suspensões bacterianas preparadas em solução salina com DO ajustada para
2,0 ± 0,1 foram adicionadas a meios de cultura TSYEB tamponados nos valores de
pH de interesse e tratados com os respectivos surfatantes, com exceção do controle
que não recebeu tratamento. As culturas foram incubadas a 37°C por 24 h.
As culturas resultantes foram submetidas à centrifugação por 10 minutos a
10000 rpm(em centrífuga miniSpin - Eppendorf). O sobrenadante foi descartado e os
pellets, lavados duas vezes com solução salina 0,86 %.Os pellets lavados foram
suspensos em 400 µL de solução salina e depositados em suportes de teflon para
secagem em dessecador por 48 h.
Os pellets depois de secos foram macerados com brometo de potássio (KBr)
anidro (Sigma) e prensados para formação de uma pastilha segundo a metodologia
descrita por Helm (1991) com modificações.
As análises foram feitas em espectrofotômetro de infravermelho com
transformada de Fourier (Shimadzu), no intervalo de abrangência espectral de 4000 a
400 cm-1, em modo de transmitância, com resolução de 4,0 e 32 scans por amostra.
O aparelho foi disponibilizado pelo Prof. Victor Deflon, e as análises realizadas no
laboratório de Química Inorgânica Estrutural e Biológica.
Os valores de pH e os respectivos valores de concentração de tratamento em
que foram realizados os ensaios foram os mesmos utilizados no ensaio time kill.

4.7.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Para análise microscópica utilizou-se a metodologia modificada estabelecida por
Murtey e Ramasamy (2016). Colônias de S. aureus foram cultivadas em TSYEB em
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pH 5, 6 e 7. As amostras passaram por centrifugações de 10000 rpm por 10 min (em
centrífuga miniSpin - Eppendorf) para obtenção dos pelletse receberam duas lavagens
com solução salina 0,86 %. As suspensões bacterianas obtidas foram padronizadas
com uma DO de 1,0 ± 0,1 em 610 nm.
Depositou-se 20 µL de cada suspensão em lâminas de vidro previamente
recobertas com poli-lisina (poly-L-lysinehydrobromidetype III, Sigma). O recobrimento
de poli-lisina foi feito com o depósito de 10 µL de solução 50 mg L-1 da substância
sobre o vidro. Aguardou-se sua secagem em temperatura ambiente sob fluxo laminar
de ar.
As lâminas com as células aderidas foram submersas em solução de 3,0 % de
glutaraldeído (Sigma) preparado em tampão fosfato de sódio pH 7,2. Aguardou-se o
tempo de fixação de 1h e 30 min. Lavou-se as amostras em tampão fosfato de sódio
pH 7,2. Posteriormente procedeu-se a etapa de desidratação. Nesta etapa as lâminas
com as células fixadas foram imersas em soluções de etanol com gradiente crescente
de concentração (35, 50, 75, 95 e 2x 100 %) por 10 min. cada. Posteriormente,as
amostras foram imediatamente submersas em hexametildisilazano (HMDS) (Sigma)
e armazenadas em placas de 12 poços vedadas até receberem recobrimento com
ouro. As análises foram realizadas em microscópio Inspect F50 presente no
Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos
da Universidade de São Paulo.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Atividade antibacteriana em células planctônicas

5.1.1 Determinação da CIM e CBM

S. aureus, assim como outros microrganismos, em seu ciclo de vida, podem ser
encontrados de duas formas distintas: na forma planctônica ou na forma séssil. Como
menciona Shapiro (1998), preferencialmente as bactérias adotam a forma séssil por
fornecer-lhes melhor chance de sobrevivência. Entretanto, a forma planctônica se faz
também presente principalmente nas fases inicial e final dos biofilmes. Primeiramente
realizou-se o estudo da ação dos RL sobre células livres.
Os valores de CIM e CBM dos surfatantes sobre S. aureus ATCC 8095 em
diferentes valores de pH (5, 6, 7 e 8) estão representados na Tabela 1.

Tabela 1 - Valores de CIM e CBM de RL e SDS sobre S. aureus em diferentes valores
de pH.

CIM (mg L-1)

CBM (mg L-1)

pH

RL

SDS

RL

SDS

5

9,8

9,8

19,5

39,1

6

39,1

19,5

>2500

>2500

7

>2500

39,1

>2500

>2500

8

>2500

39,1

>2500

>2500

As determinações de CIM e CBM evidenciaram que o pH exerce grande
influência sobre o efeito antibacteriano dos surfatantes. Os RL são capazes de inibir
o crescimento de S. aureus em pH 5 e 6 em concentrações de 9,8 e 39,1 mg L-1
respectivamente. Em pH neutro e básico demonstraram ser menos eficientes,
inclusive em relação ao SDS. Entretanto, os RL apresentaram maior poder bactericida
que o SDS em pH 5, promovendo a morte bacteriana em uma concentração de 19,5
mg L-1, metade do valor necessário de SDS.
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Tabela 2 - Valores de CIM e CBM dos RL na presença de NaCl em diferentes
concentrações.

[NaCl]
pH 6
pH 7

1,25%
CIM
CBM
19,5
>2500
>2500
>2500

2,5%
CIM
9,8
39,1

CBM
>2500
>2500

5%
CIM
4,9
9,8

10%
CBM
9,8
>2500

CIM
4,9
4,9

CBM
4,9
19,5

Na presença de NaCl notou-se efeito mais pronunciado da ação dos RL. Nas
condições em que não se havia obtido CBM (pH 6) ou sequer CIM (pH 7), os RL, na
presença de sal,mostraram efeito bacteriostático ou até mesmo bactericida. Em pH 6
com a adição do sal na concentração de 1,25% reduziu-se pela metade o valor da
concentração de RL necessária para inibir o crescimento de S. aureus (19,5 mg L-1).
Em pH 7, na presença de 2,5% de NaCl os RL apresentaram ação inibitória na
concentração de 39,1 mg L-1. Em concentrações mais elevadas de sal (10%), o efeito
dos RL foi ainda mais promissor, sendo capaz de eliminar a população bacteriana com
ínfimas concentrações do agente.
Como relata Ray (2008), a adição de sal faz reduzir repulsões eletrostáticas entre
os grupos ionizados dos surfatantes, com isso, suas moléculas podem se agregar de
forma mais organizada na interface e se adsorverem mais facilmente na superfície
celular. Ou seja, o aumento da força iônica promove uma redução na tensão
superficial do meio tratado com o surfatante e favorece sua ação na célula bacteriana.

5.1.2 Ensaio time kill

O efeito do pH e da concentração de surfactante foi melhor evidenciado através
do monitoramento do crescimento bacteriano na presença dos agentes (Figuras 5 8).
Nas Figuras 5 a 8, a curva controle refere-se ao crescimento bacteriano na
ausência de tratamento. Em pH 5 (Figura 5), S. aureus apresentaram um crescimento
de três unidades logarítmicas no período de 24 h. Na concentração de 9,8 mg L-1
ambos os surfatantes restringiram a variação de crescimento bacteriano a apenas
uma unidade logarítmica, ou seja, nestas condições tanto os RL quanto o SDS podem
ser considerados bacteriostáticos.
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Na presença de 19,5 mg L-1 de surfatante, os dois compostos demonstraram
pronunciado efeito na redução da viabilidade celular, porém, os RL destacaram-se por
promoverem a erradicação da população bacteriana após 24 h.
Figura 5 - Ensaio time kill de S. aureus sob ação de RL e SDS em pH 5.
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Em pH 6 (Figura 6), notou-se que nos valores de CIM dos surfatantes, 39,1 mg
L-1 para RL e 19,5 mg L-1 para SDS, houve, em concordância com os resultados do
ensaio anterior, completa inibição do crescimento bacteriano em 24 horas. Uma
concentração mais elevada, 5000 mg L-1, reduziu a população bacteriana inicial a até
duas unidades logarítmicas no tratamento com RL e atuou como bactericida tratandose do SDS.
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Figura 6 - Ensaio time kill de S. aureus sob ação de RL e SDS em pH 6.
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Em pH 7, na concentração de 39,1 mg L-1 os RL inibiram o crescimento
bacteriano por 8 horas, depois deste observou-se aumento da população (Figura 7).
Em estudo recente, Rogiers e cols. (2017) observaram que quando Listeria
monocytogenes foi tratada com doses subletais de cinamaldeído ocorreu
prolongamento da fase lag de crescimento como consequência de adaptações
realizadas pelo microrganismo a fim de corrigir sua sensibilidade ao agente por meio
de modificação das cadeias apolares de seus fosfolipídeos de membrana. Tais
adaptações podem também ter ocorrido em S. aureuspromovendo diminuição da
sensibilidade aos RL após 8 horas. Outros dados que podem corroborar esta hipótese
serão

fornecidos

pela

técnica

espectroscópica

FTIR,

que

será

abordada

posteriormente.
Em concentração de 5000 mg L-1, os RL mostraram ação bacteriostática neste
pH. Para o SDS houve a confirmação de sua ação bacteriostática em 39,1 mg L-1
enquanto para 5000 mg L-1 houve efeito bactericida após 16 horas de tratamento.
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Figura 7 - Ensaio time kill de S. aureus sob ação de RL e SDS em pH 7.
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Em pH 8 (Figura 8) observou-se comportamentos semelhantes ao pH 7 porém
com um pequeno detrimento por parte dos RL que demonstram ação um pouco
inferior.
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Figura 8 - Ensaio time kill de S. aureus sob ação de RL e SDS em pH 8.

12

Time kill pH 8

10

Log(UFC/mL)

8

6

4

2

0
0

5

10

15

20

25

Tempo (h)

O melhor efeito dos RL em pH 5 deve-se provavelmente ao fato destes
encontrarem-se em sua forma não-iônica, ou seja, com seu grupo carboxílico
protonado devido ao pH do meio ser menor que o pKa dos RL, que segundo
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Ishigami e cols. (1987) é em torno de 5,6. Sendo assim em pH 5 a maior parte das
moléculas de RL encontram-se com sua porção hidrofílica na forma neutra. Sen
(2010) relatou que os di-RL quando em pH 4,0 apresentam 97,5% de suas moléculas
na forma neutra enquanto que em pH 7,4 aproximadamente 98,4% estão na forma
aniônica (desprotonada). O SDS, independente do pH do meio, encontra-se na forma
aniônica devido a fácil dissociação do cátion de sódio, como indica seu baixo valor de
pKa que é estimado em -1,5 pelo preditor de pKa CHEMAXON (2018)1.
Conforme descrito por Moore (1997) surfatantes não-iônicos possuem efeitos
mais promissores em solubilizar fosfolipídeos que os iônicos. Isso se deve ao fato
destes apresentarem maior facilidade na permeação da membrana plasmática, por
serem isentos de carga e não promoverem repulsão elétrica com os grupos aniônicos
dos fosfolipídeos, sendo esta uma possível explicação de os RL, em pH 5,
apresentarem melhor ação que o SDS.
Uma vez associados aos fosfolipídeos, os surfatantes em baixa concentração
pouco alteram a estrutura da bicamada (SEEMAN, 1972). Em concentrações um
pouco maiores, o surfatante pode aumentar a permeabilidade da membrana antes de
promover qualquer efeito mais severo a ela. Porém quando a concentração do
surfatante na bicamada ultrapassa a concentração de transição lamelar/micelar
crítica, resulta-se a formação de micelas de uma mistura de moléculas dos
fosfolipídeos e do surfatante, o que leva a desestabilização da estrutura da membrana
celular (MOORE, 1997).
Para os RL utilizados neste trabalho o valor da CMC é de 40 mg L-1 em solução
aquosa pH 7 à 25°C (SILVA, 2016) e todos os result ados de CIM e CBM mostraramse abaixo deste valor, o que sugere que não há a necessidade de formação de micelas
para que o biossurfatante apresente ação. Ou seja, os resultados sugerem que a ação
antibacteriana dos RL é mais pronunciada quando suas moléculas encontramsepredominantemente como monômeros em solução. Com estas análises, fica notório
o efeito do pH na ação dos surfatantes, principalmente na dos RL. Estes, apesar de
apresentarem potencial inferior ao do SDS em pH próximo ao neutro e básico, ainda
demonstraram ação bacteriostática na maioria das condições estudadas. E em pH 5
mostraram maior ação bactericida quando comparado ao SDS. Observou-se também
que o aumento da força iônica,

1https://chemaxon.com/products/calculators-and-predictors#pka
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com a adição de NaCl ao meio, promove uma melhora no potencial antibacteriano dos
RL frente a S. aureus.
Isso torna a aplicação dos RL em alimentos muito promissora, pois como
mencionado por Ray (2000), a maioria dos alimentos é levemente ácida e/ou
apresentam sal em sua composição, e justamente esta classe de alimentos são foco
de contaminação por S. aureus, como carnes e derivados, peixe, laticínios, ovos e a
maioria dos vegetais.

5.1.3 Determinação da hidrofobicidade da superfície celular

O método de adesão microbiana a hidrocarbonetos (microbial adhesion to
hydrocarbons – MATH) é um método que determina indiretamente a hidrofobicidade
da superfície celular (GEERTSEMA-DOORNBUSCH et al., 1993), ele fornece
informações a respeito de interações da célula microbiana com a interface fluídica
(interface entre a fase aquosa e o hidrocarboneto) revelando a afinidade polar ou
apolar da superfície celular.
As propriedades da superfície celular são características importantes dos
microrganismos e afetam diretamente a interação entre os microrganismos e o
ambiente externo, e, além disso, afeta o transporte de materiais, a taxa de crescimento
e o metabolismo celular. Estas propriedades, incluindo a HSC, a carga da superfície
celular, os componentes da superfície e a estrutura morfológica superficial influenciam
umas às outras e também sofrem influência das condições ambientais (HAMADI et
al., 2009).
Surfatantes podem apresentar diferentes efeitos na superfície celular, um deles
é afetar suas propriedades devido à alteração de componentes da superfície celular
quando os surfatantes são adsorvidos nesta. Por exemplo, Liu e cols. (2012b)
observaram que RL podem modificar a HSC e a carga da superfície de Penicillium
simplicissimum devido à mudança em grupos funcionais e na concentração de
elementos (diminuição na concentração de C, P, S, K e aumentando a concentração
de O e Cl).
Outro efeito que surfatantes podem causar na superfície celular é a mudança da
estrutura e característica da membrana, o que culmina na alteração das funções
desta, como o transporte nutrientes, geração de energia e a permeabilidade da
membrana (SOTIVORA et al., 2008; BANAT et al., 2010). SOTIROVA et al., (2009)
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relataram que os RL aumentam a permeabilidade da membrana de Bacillus subtilis e
Pseudomonoas aeruginosa, resultando no extravasamento de metabólitos. Também
foi reportado que surfatantes podem induzir a modificação dos lipídeos e promover a
redução da fluidez da membrana de Arthrobacter sp. (KALLIMANIS et AL., 2007).
Os efeitos dos RL nas propriedades da superfície celular dependem da
concentração, do tipo de RL, da espécie de microrganismo, e das condições
ambientais (YUAN et AL, 2007), bem como da razão entre regiões hidrofóbicas e
hidrofílicas do envelope celular (ZHONG et AL., 2007).
As análises de determinação da HSC revelaram que a superfície celular de S.
aureus nas amostras controleapresenta um percentual hidrofóbico de cerca de 50%
em todas as condições estudadas, e que quando tratadas com os surfatantes em
concentrações baixas (abaixo de suas CMC) não sofreramalterações significativas em
sua hidrofobicidade (p > 0,05 no teste de Tukey) em todos os valores de pH (Tabela
3). Entretanto, na concentração de 5000 mg L-1, os surfatantes reduziram
significativamente a hidrofobicidade da superfície celular.
Os resultados revelaram também que, se tratando da HSC em elevadas
concentrações dos surfatantes, o pH também apresenta influência, porém ao contrário
do que as outras técnicas revelaram, em pH 5 há menor redução da HSC (de 50%
para 13% para os RL) enquanto que em pH maiores reduziu-se para próximo de 0%
após tratamento com concentrações de 5000 mg L-1. Estes resultados podem ser
explicados pela forma da adsorção dos surfatantes na superfície celular, que pode
variar para cada condição.
Tabela 3 - Alteração no percentual hidrofóbico da superfície celular após tratamento com
os surfatantes.

Hidrofobicidade (%)

[surfatante]
(mg L-1)
controle
[RL] = 9,8
[SDS] = 9,8
[RL] = 19,5
[SDS] = 19,5
[RL] = 39,1
[SDS] = 39,1
[RL] = 5000
[SDS] = 5000

pH 5

pH 6

pH 7

pH 8

49 ± 5
51 ± 4
52 ± 2
41 ± 9
53 ± 1
13 ± 6
31 ± 9

53 ± 4
53 ± 6
36 ± 5
2 ± 0,5
17 ± 13

55 ± 7
37 ± 9
43 ± 7
0±6
2±2

54 ± 2
45 ± 11
49 ± 8
0±8
6±2
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Shao e cols., 2017 relataram que há duas formas de adsorção dos RL na
superfície celular, uma é a adsorção de monômeros de RL, o que ocorre em baixas
concentrações do surfatante, e a outra é a adsorção de micelas de RL (quando a
concentração encontra-se acima de sua CMC). Na primeira forma de adsorção,
dependendo das características da superfície celular, pode haver um aumento na sua
HSC devido a interações entre os grupos polares da superfície celular e do surfatante.
Nesta forma de interação a porção hidrofílica do surfatante une-se a superfície celular
deixando exposta a porção hidrofóbica do surfatante, e isso pode gerar um aumento
da HSC (Figura 9a), principalmente sea célula for pouco hidrofóbica. Tratando-se de
S. aureus, não se notou aumento significativo de sua HSC, pois a superfície celular
desta espécie já apresenta um elevado percentual hidrofóbico.
A outra forma de adsorção é a de micelas, essa em contrapartida faz com que o
percentual hidrofóbico celular seja reduzido. Em micelas as porções hidrofóbicas dos
surfatantes ficam inclusas, e a porção hidrofílica na superfície. Esta superfície
hidrofílica das micelas pode interagir tanto com a superfície celular, quanto com o meio
aquoso, fazendo com que a HSC seja reduzida Figura 9b).

Figura 9 - Representação esquemática das formas de adsorção de surfatantes na
superfície celular (a. abaixo da CMC, b. acima da CMC).

Fonte: autoria própria.
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Em pH 5, como relata Ishigami e cols. (1987), os RL, em concentrações acima
da CMC, ao invés de formarem agregados na forma de micela formam vesículas
(Figura 10). As vesículas de RL são estruturas maiores que as micelas e não
apresentam carga em sua superfície, pelo fato dos grupos carboxílicos da molécula
de RL estarem protonados. Isso faz com que, primeiro, o recobrimento celular seja
dificultado por tratar-se de estruturas grandes e, segundo, as interações entre os
grupos hidrofílicos da superfície celular com os das vesículas de RL serem mais
fracas, por estas últimas não apresentarem carga, ou seja, não há interações
elestrostáticas unindo os agregados à superfície celular. Sendo assim, essa seria uma
possível explicação para a menor redução do percentual hidrofóbico da superfície
celular de S. aureus tratados com RL na concentração de 5000 mg L-1 em pH 5,
quando comparado com os resultados obtidos utilizando-se esta mesma concentração
do surfatante em valores de pH maiores.
Figura 10 - Ilustração representativa da conversão sensível ao pH de agregados de RL.

Fonte: ISHIGAMI et al., 1987.
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A HSC é um fator chave e afeta a eficiência de vários bioprocessos, como a
interação célula-célula e a absorção de nutrientes, e é fator primordial na etapa inicial
da formação de biofilmes (LIU et al, 2014b).

5.2 Atividade antibacteriana em células sésseis

5.2.1 Inibição da formação de biofilmes e redução de células viáveis em
biofilmes pré-formados

Em ambientes favoráveis S. aureus possui a habilidade de formar biofilmes,
apresentando, assim,menor sensibilidade a agentes externos, o que torna mais difícil
sua eliminação, podendo persistir e sobreviver mesmo após processos de sanitização.
Os biofilmes representam fonte importante de contaminação de alimentos, com
consequentes perdas econômicas e veiculação de toxinfecções alimentares
(CHAVANT et al., 2007). Por isso foi estudado o efeito dos surfatantes sobre as células
sésseis, investigando tanto seu poder de inibição na formação de biofilmes, quanto
sua ação em biofilmes pré-formados.
Assim como mostraramas análises de atividade antimicrobiana, os RL
apresentaram melhor ação em pH ácido. Em pH 5, em concentrações maiores ou
iguais a 39,1 mg L-1,os RL mostraram-se eficazes na inibição total da formação de
biofilmes (Figura 11a). E em concentrações maiores ou iguais a 156,2 mg L-1
promoveram redução de mais de 80% do número de células viáveis presentes em
biofilmes pré-formados (Figura 11 b).

Figura 11 - Atividade dos surfatantes sobre biofilmes de S. aureus em pH 5 (a.
inibição
b.de redução
Redução de células viáveis de biofilme em pH 5
Inibição da formação
biofilme em pH 5 de células viáveis).
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Em pH 6, os RL em concentrações maiores ou iguais a 78,1 mg L-1 causaram
inibição de 86 a 99% na formação de biofilmes (Figura 12 a) e redução de 63 a 93%
de células viáveis nos biofilmes (Figura 12 b). Pela comparação entre os RL e o SDS,
nestes valores de pH, pode-se inferir que suas atividades antibacterianas em biofilme
são equivalentes, principalmente em concentrações mais elevadas.
Figura 12 - Atividade dos surfatantes sobre biofilmes de S. aureus em pH 6 (a.
inibição da formação, b. redução de células viáveis).
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Para valores de pH maiores, os RL não apresentaram inibição significativa nas
concentrações estudadas,porém,apesar de não terem demonstrado CIM e CBM
nestas condições, mostraram capacidade de redução de viáveis nos biofilmes de
cerca de 40 a 60% quando estes foram tratados em concentrações superiores a 76,1
mg L-1 (Figura 13).

Figura 13 - Redução de células viáveis de biofilmes de S. aureus após tratamento
com surfatantes em a. pH 7 e b. pH 8.
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Dependendo da natureza da superfície de aderência (abiótica ou biótica),
múltiplos parâmetros como a hidrofobicidade e a presença de moléculas como lectinas
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ou adesinas podem estar associadas ao mecanismo de adesão. Sendo assim,
moléculas anfipáticas com atividade interfacial, como os RL, são capazes de modificar
interações célula-superfície e célula-célula, e com isso, diminuir a adesão bacteriana
(NICKZAD; DÉZIEL, 2013), sendo esta uma possível explicação da ação dos RL sobre
a formação de biofilmes.
Em todas as condições de análise da ação dos RL sobre biofilmes de S. aureus
ficou evidente que os efeitos mais pronunciados ocorreram nas concentrações acima
da CMC. Como já foi revelado pelas análises da HSC e discutido no item 5.1.3, os RL
apresentam maior potencial de redução da hidrofobicidade quando encontram-se na
forma de micelas. As células bacterianas com o percentual da HSC reduzido, ou seja,
mais hidrofílicas, apresentam menor afinidade com a superfície hidrofóbica da
superfície de adesão (poliestireno), assim como, também, menor afinidade entre elas
e maior afinidade com o meio aquoso. A soma destes fatores faz com que seja
facilitada a dispersão de células do biofilme no meio, assim como a ação
antimicrobiana dos RL seja favorecida.
Contudo, notou-se a maior resistência destes organismos quando na sua forma
séssil. Enquanto que uma concentração de 19,5 mg L-1 de RL age como bactericida
contra S. aureus na sua forma planctônica em pH 5, somente concentrações maiores
ou iguais a 156,2 mg L-1 de RL são capazes de reduzir quantidades superiores a 80
% das células viáveis. O mesmo foi observado na redução de biofilmes em pH 6. Essa
maior resistência pode ser devido a três hipóteses como menciona Stewart e
Costerton (2001), a primeira refere-se à penetração dificultada ou incompleta do
agente pela presença de material polimérico; a segunda, ao microambiente químico
modificado dentro do biofilme; e a terceira, ao estado fenotípico alterado de uma
subpopulação dos microrganismos do biofilme.

5.2.2 Microscopia confocal

Os resultados da microscopia confocal revelaram que os RL na concentração de
312,5 mg L-1 nos três valores de pH estudados (5, 6 e 7) apresentaram potencial de
inibição da formação de biofilmes. Este fato foi evidenciado pela diferença na
espessura dos biofilmes formados na presença dos surfatantes (amostras tratadas)
em comparação às amostras controle. As amostras controle apresentaram espessura
em torno de 35 µm, enquanto que as amostras tratadas não ultrapassaram 18 µm
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(Figura 14). Essa diferença dos biofilmes cultivados na presença dos RL pode estar
associada à influência que o surfatante exerce na HSC, que provavelmente nestas
condições encontra-se reduzida pela ação já discutida dos RL em concentrações
acima da CMC.
Como as propriedades da superfície celular estão intimamente relacionadas à
adesão celular, etapa primordial da formação de biofilmes, a diminuição desta
propriedade pode ter prejudicado o desenvolvimento normal destas estruturas como
sugere (KRASOWSKA; SIGLER, 2014). Ou também os RL podem ter atuado matando
células bacterianas, diminuindo assim o número de viáveis e comprometendo o
desenvolvimento dos biofilmes.
Na outra condição de análise, em que os biofilmes foram tratados com os RL
após sua formação, notou-se também considerável diminuição da espessura dos
biofilmes quando comparado com os controles. Nestes notou-se ainda que na
superfície exposta ao meio, havia uma concentração maior de células não viáveis
(acúmulo da coloração vermelha nesta região), evidenciando que os RL apresentaram
considerável poder de remoção e eliminação de microrganismos nas áreas mais
externas (Figura 15).
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Figura 14 - Imagens de microscopia confocal mostrando a ação dos RL na inibição da formação de biofilmes de S. aureus em pH 5, 6 e 7.
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Figura 15 - Imagens de microscopia confocal mostrando a ação dos RL na remoção de biofilmes de S. aureus em pH 5, 6 e 7.
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Como menciona McLandsborough e cols. (2006), surfatantes podem apresentar
poder de penetração em camadas mais internas da matriz do biofilme, desta forma,
podem se adsorver na interface, devido sua alta atividade superficial, e, assim, reduzir
a tensão interfacial. Com isso, as forças atrativas entre as superfícies celulares e a
superfície do substrato, que são responsáveis pela adesão bacteriana, são reduzidas,
o que pode facilitar a remoção do biofilme. Schooling e cols. (2004) sugerem, como
mecanismo de ação, que os RL podem, primeiramente, estar envolvidos na remoção
das EPS da matriz dos biofilmes e posteriormente na destruição das microcolônias.
Após a alteração do ambiente do biofilme pela ação do agente surfatante, as células
ficariam mais sensíveis e seriam permeadas pelos RL com maior facilidade, o que
levaria as células superficiais à morte. Isso explica o efeito pronunciado na superfície
do biofilme e fornece indícios de que o tratamento sob regime de agitação possa
reverter em resultados ainda mais promissores na remoção de biofilmes do que sob o
tratamento estático.
Sabendo-se que a formação de biofilmes é indesejada tanto na área médica
quanto na área de alimentos e considerando-se a atividade antimicrobiana, baixa
toxicidade e ação na dispersão dosbiofilmes, os RL podem ser uma boa estratégia
tanto no tratamento, quanto na prevenção de doenças causadas por bactérias
(RIENZO; MARTIN, 2016). Como sugestão de aplicação dos RL pode-se elencar o
uso do biossurfatante para aumentar a efetividade dos antibióticos contra bactérias
através da inibição de biofilmes (no tratamento de feridas com infecção crônica e em
doenças periodontal profiláticas); a utilização na inibição da adesão e formação de
biofilmes na superfície de materiais médicos, minimizando, assim, a proliferação
bacteriana a pacientes (BRYERS, 2008); e na área alimentícia, o mesmo propósito
pode ser alcançado em equipamentos da linha de produção, reduzindo o risco de
contaminação dos alimentos.

5.3 Investigação do mecanismo de ação

Uma das técnicas aplicadas neste estudo para investigar o mecanismo de ação
dos RL foi a espectroscopia na região do infravermelho.
De uma forma geral, poucas alterações foram observadas nos espectros das
amostras tratadas com os surfatantes quando comparadas com as amostras
controles, com exceção da região referente aos lipídeos de membrana (Figura 16).
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Em todos os valores de pH os espectros revelaram uma redução na intensidade das
bandas entre 3000 e 2800 nm, sugerindo que os tratamentos tanto com RL quanto
com SDS reduzem a quantidade de lipídeos presentes na célula provavelmente pela
solubilização destes componentes celulares.Nesta região observou-se também um
aumento na intensidade da banda em ~2925 cm-1, principalmente na presença de
concentrações elevadas dos surfatantes. Estas bandas são referentes aos grupos
>CH2 da membrana plasmática (MANTSCH; MCELHANEY,1991). Um aumento na
intensidade desta banda reflete o aumento do número de grupos >CH2 nos
fosfolipídeos de membrana.
Como menciona Dubois-Brissonnet (2016), a fim de sobreviver a perturbações
como temperaturas adversas ou a presença de compostos tóxicos em doses subletais e também para manter uma fluidez ótima de membrana, células bacterianas
podem alterar a estrutura dos ácidos graxos de seus fosfolipídeos mudando a razão
de: 1) saturação e insaturação; 2) insaturaçõescis e trans; 3) estruturas ramificadas e
não ramificadas; 4) o comprimento da cadeia de ácido graxo e 5) ciclopropanação de
ácidos graxos.
Sendo assim, há duas possíveis explicações para o fato de ter-se notado um
aumento no número de grupos >CH2 dos fosfolipídeos de membrana, quando esta
encontrou-se na presença dos surfatantes. A primeira é o aumento de ligações
saturadas e a segunda, o aumento do comprimento da cadeia lipídica dos
fosfolipídeos. Estes dois tipos de alterações conferem maior rigidez à estrutura da
membrana devido a interações mais efetivas entre os grupos hidrofóbicos ou devido
ao aumento do número de interações hidrofóbicas, respectivamente (Figura 17)
(MURÍNOVÁ; DERCOVÁ, 2014).
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Figura 16 - Espectros de FTIR de S. aureus em pH 5, 6, 7 e 8 (imagem inferior
com enfoque nas bandas de lipídeos de membrana).
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Figura 16 (cont.) - Espectros de FTIR de S. aureus em pH 5, 6, 7 e 8 (imagem inferior com
enfoque nas bandas de lipídeos de membrana).
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Figura 16 (cont.) - Espectros de FTIR de S. aureus em pH 5, 6, 7 e 8 (imagem inferior
com enfoque nas bandas de lipídeos de membrana).
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Figura 16 (cont.) - Espectros de FTIR de S. aureus em pH 5, 6, 7 e 8 (imagem inferior
com enfoque nas bandas de lipídeos de membrana).
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Figura 17 - Ilustração das alterações que podem ocorrer na membrana plasmática
bacteriana a fim de aumentar sua rigidez. Em a) aumento do número de saturações, e em b)
aumento do comprimento das cadeias dos ácidos graxos dos fosfolipídeos de membrana.

Fonte: adaptação de MURÍNOVÁ; DERCOVÁ, 2014.

A fluidez da membrana é o parâmetro mais importante que determina a
viabilidade de uma célula (MURÍNOVÁ; DERCOVÁ, 2014). Como menciona Segura e
cols. (1999) a alteração na razão entre cadeias curtas e cadeias longas dos ácidos
graxos está envolvida na regulação da fluidez da membrana em condições adversas.
Ácidos graxos com cadeias de maior extensão podem impedir a penetração de
agentes tóxicos à célula, diminuindo a sensibilidade a estes compostos. Porém, o
aumento de saturações nos ácidos graxos da membrana pode ser considerado um
mecanismo mais eficiente e foi descrito como estratégia de células bacterianas em
diminuir a sensibilidade a compostos orgânicos tóxicos em diversas publicações
(HEIPIEPER et al., 2003; MROZIK et al., 2005; DERCOVÁ et al., 2004 e OH et al.,
2012).
O mecanismo pelo qual o aumento da rigidez da membrana promove a
diminuição da sensibilidade a agentes tóxicos, mais especificamente, por surfatantes,
é abordado por Moore (1997). Em altas concentrações de surfatantes passa a haver
uma maior solubilização dos fosfolipídeos de membrana e essa mistura quando atinge
o limiar da concentração crítica de transição lamela/micela favorece-se a formação de
micelas o que pode gerar o rompimento da membrana celular. Com o aumento do
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número de interações hidrofóbicas entre os fosfolipídeos, diminui-se a fluidez da
membrana, o que acaba por estabilizar esta estrutura e dificultar sua solubilização
pelos surfatantes.
O aumento da rigidez da membrana celular pode conferir diminuição na
sensibilidade a antimicrobianos como os RL, sendo, neste aspecto, vantajoso para a
célula, porém, isso compromete o crescimento normal da população bacteriana, como
mencionam Rogiers e cols. (2017) e como sugere os ensaios de time kill deste
trabalho, onde há evidencias de uma fase lag prolongada provavelmente devido a este
fator.
Os dados dos espectros de FTIR associados aos resultados das outras análises
sugerem que altas concentrações de SDS apresentam a capacidade de promover
injúria na membrana plasmática bacteriana, mesmo com a tentativa, por parte da
bactéria, de estabilizar sua membrana por meio de mudanças estruturais. Entretanto,
com os RL o constatado diferiu. O possível efeito promovido por altas concentrações
do biossurfatante é provavelmente contornado por estas modificações estruturais,
como mostraram os resultados das curvas time kill e dos espectros de FTIR nos
valores de pH 6, 7 e 8. Em pH 5, contudo, baixas concentrações de RL foram
suficientes para agirem como bactericida, e nestas condições não foram observados
indícios de mudanças estruturais na membrana plasmática. Duas possíveis
explicações para isto são: a célula nesta condição não ser capaz de modificar com
eficiência seus lipídeos de membrana e assim adquirir resistência; ou o mecanismo
de ação pode ser outro que não o rompimento da membrana.
Como ressalta Mlynarcik (1981), a teoria quimiosmótica define a membrana
citoplasmática como um transdutor de energia, onde esta é gerada por meio de uma
força motriz de prótons. A perturbação da membrana por inserção de uma droga em
sua estrutura fluida pode afetar seriamente a transdução de energia da célula. A
maquinaria necessária para este processo são proteínas ou um sistema proteico
presente na membrana. E também como menciona Sotirova e cols. (2008), os RL
apresentam poder de interagir com proteínas de membrana. Tais proteínas ficariam
prejudicadas em sua função de manter o gradiente de prótons ideal, o que causaria o
dano a célula, principalmente em casos em que a concentração de prótons é maior
no meio como no caso de pH baixo. Como relata Lolkema e cols. (1994) os principais
acopladores de íons na membrana associados a processos bioenergéticos em
bactérias são os íons H+ e Na+, ou seja, além do aumento da concentração de prótons,
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o aumento na concentração de íons sódio também pode ser um potencial fator do
aumento de dano associado ao efeito dos RL, como mostrou os ensaios da atividade
antimicrobiana dos RL associados ao aumento da força iônica promovido pela adição
de NaCl ao meio.

5.4 Microscopia eletrônica de varredura

S. aureus, como a maioria das bactérias, se propagam por meio de fissão binária,
Zhou e cols. (2015) descrevem o mecanismo pelo qual isto ocorre nesta espécie. Os
autores relatam a formação de um septo que divide a célula esférica em duas células
filhas hemisféricas e que após algum estresse na parede celular, há a ruptura
instantânea do anel periférico circundante, havendo a separação das células filhas
que ficam unidas por um ponto principal (semelhante a uma dobradiça).
Células em processo de fissão binária foram visualizadas por MEV em todas as
amostras controle (Figura 18). Nestas imagens nota-se células íntegras com
tamanhos e morfologias uniformes e algumas em processo de divisão ou recém
fissionadas.
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Figura 18 - Imagens de MEV de S. aureus cultivados em pH 5, 6 e 7 sem a presença de
surfatantes (setas em branco indicam células no processo de divisão e em amarelo indicam
células recém fissionadas).

Com o intuito de ter-se um parâmetro comparativo entre imagens de células
viáveis e de células com injúria, realizou-se a microscopia de S. aureus submetidos a
uma condição extrema de tratamento (SDS na concentração de 5000 mg L-1 em pH
5) (Figura 19). Nesta imagem nota-se grande quantidade de um material particulado
(pequenas esferas na escala nanométrica) envolto por uma estrutura semelhante a
uma rede. Observa-se também que a ação do SDS, mesmo em elevadas
concentrações, não foi capaz de promover danos aparentes na estrutura externa de
S. aureus, como pode ser visto na figura 19 pela presença de células íntegras.
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Figura 19 - Imagem de MEV de S. aureus em pH 5 tratadas com SDS em 5000 mg L-1.

Material semelhante ao encontrado nas amostras que receberam tratamento de
elevadas concentrações de SDS, porém em menor quantidade, foram visualizadas
nas amostras tratadas com RL na CIM (9,8 mg L-1) em pH 5. Notou-se também nesta
imagem a presença de células de tamanhos e morfologias alteradas (Figura 20),
distintas das de uma célula normal.
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Figura 20 - Imagem de MEV de S. aureus em pH 5 tratadas com RL em 9,8 mg L-1.
(setas em branco indicando a presença de material particulado e setas em amarelo indicando
células com morfologia anormal).

Apesar dos danos promovidos pelos RL na concentração de 9,8 mg L-1 em pH 5
sobre as células de S. aureus, nestas condições, o biossurfatante atua apenas como
bacteriostático. Ou seja, algumas células podem ter sofrido dano, porém outras
continuaram viáveis, e isso é notado pelo elevado número de células na fase de
divisão celular. Porém a maioria destas apresentou-se deformadas, com tamanhos
anormais, ou com o anel periférico de divisão alargado, quando comparado ao
controle (Figura 21b); e as que sofreram fissão, não a realizaram por completo, ficando
as células filhas aderidas por uma grande área de contado, diferente das amostras
controle em que as células recém fissionadas permaneceram unidas por uma fina
região do anel periférico (Figura 21a).

70

Figura 21- Imagens de MEV indicando as principais alterações morfológicas de células
de S. aureus submetidas ao tratamento com RL 9,8 mg L-1 em pH 5 (a, alteração na fissão
das células filhas e b, alteração no anel periférico de divisão) (setas em branco indicando
comportamento anômalo).

Possível explicação para o constatado é abordado por Sugai e cols. (1995). Em
seu estudo é relatado que duas enzimas são responsáveis pela formação de poros no
anel periférico de divisão e também pela separação por completo de algumas células
filhas, evitando a formação de grandes aglomerados. Estas enzimas, a endo-beta-Nacetilglucosaminidase e a N-acetilmuramil-L-alanina amidase, promovem perfurações
na parede celular, facilitam o rompimento do anel periférico quando as células filhas
atingem a maturação ideal. Os autores relatam também que células mutantes com
deficiência de tais enzimas formam grandes aglomerados, assim como os que foram
encontrados no presente estudo em concentrações subletais do agente (Figura 22).
Isto sugere que, talvez os RL possam interferir na ação apropriada destas enzimas
ou, em resposta a ação antimicrobiana dos RL, a população bacteriana induza
mudanças genéticas a fim de propiciar a formação de grandes aglomerados e diminuir
sua sensibilidade ao agente, como sugere Haaber e cols. (2012). Em seu estudo os
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autores mostram que esta forma de arranjo de S. aureuspromove proteção contra a
ação letal de antimicrobianos, e que esta proteção é mediada por meio de uma
barreira exercida pela matriz polimérica agregada constituída majoritariamente por
PIA. Pouco ainda se sabe sobre os fatores que promovem a agregação de S. aureus,
porém foi observado que diferentes condições ambientais afetam sua habilidade de
agregação, como a presença de NaCl, de glicose ou a disponibilidade de oxigênio.
Porém sabe-se que concentrações sub-inibitórias de antibióticos induzem a
agregação de S. aureus pela modulação da produção de PIA, que ocorre com o
estimulo da expressão do operon ica(gene codificador de enzimas responsáveis pela
produção de PIA) (HAABER et al.; 2012).
Como pode ser verificado na figura 22, em todas as amostras que receberam
tratamento em concentrações subletais (CIM em pH 5 e 6, e 5000 mg L-1 em pH 7) de
RL, houve a formação de grandes aglomerados.
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Figura 22 - Imagens de MEV de S. aureus comparando amostras controle e amostras
tratadas com concentrações subletais de RL em pH 5, 6 e 7.
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A hipótese da interferência dos RL na etapa de divisão celular sugere possível
explicação ao efeito inibitório do biossurfatante, assim como corrobora com os
resultados dos ensaios da determinação da hidrofobicidade celular. Era de se esperar
que com a diminuição da hidrofobicidade da superfície celular (efeito promovido
principalmente em altas concentrações de RL) houvesse maior dispersão das células
bacterianas em meio aquoso, porém contrariando esse pressuposto, nas condições
já referidas, houve maior agregação. Isso porque, apesar de estarem menos
hidrofóbicas, as células não são facilmente dispersas em meio aquoso, pois, estão
unidas umas às outras pela separação incompleta das células filhas no processo de
divisão.
Na única condição em que houve CBM (em pH 5 na concentração de 19,5 mg L1)

observou-se ausência de células na fase de citocinese e grande dispersão entre as

células (Figura 23), diferentemente dos grandes aglomerados que se formaram em
concentrações subletais do agente. Isto indica que realmente, nesta condição (19,5
mg L-1 em pH 5) a indução da resposta à presença do RL não ocorre de forma
eficiente, tornando-as susceptíveis a ação do biossurfatante.
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Figura 23 - Imagem de MEV de S. aureus em pH 5 tratadas com RL em 19,5 mg L-1.

Fato interessante foi notado nas amostras tratadas em pH 7 com concentração
de RL em 5000 mg L-1. Nestas houve alterações notáveis na morfologia das células
bacterianas. Como pode ser visto na figura 24, os arranjos celulares se formaram
como grandes aglomerados envoltos por uma estrutura semelhante a uma cápsula.
Esta estrutura anômala pode ser composta por adesina polissacarídica que S.
aureus é capaz de expressar em condições adversas como relata Cramtom e cols.
(2001). Nos espectros de FTIR também foi observado que nestas condições há um
aumento da banda referente a polissacarídeos, indicando que na amostra tratada há
mais destes componentes em relação ao controle.
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Figura 24 - Imagem de MEV de S. aureus em pH 7 tratadas com RL em 5000 mg L-1.

Na concentração de CIM em pH 6 (39,1 mg L-1) evidencias semelhantes as do
CIM em pH 5 foram observadas. Nota-se a presença de material particulado em
pequenas quantidades,células com deformações e algumas rompidas (Figura 25).
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Figura 25 - Imagem de MEV de S. aureus em pH 6 tratadas com RL em 39,1 mg L-1
(setas em branco indicando material particulado e setas em amarelo indicando rompimento
celular).

As imagens microscópicas de S. aureus tratadas com RL em concentrações de
5000 mg L-1 também mostraram presença de material particulado, porém em maior
quantidade (Figura 26), indicando que esta é proporcional a concentração do
biossurfatante. Este material particulado na forma de esferas nanométricas pode-se
tratar de agregados do surfatante (micelas, vesículas, etc), ou do surfatante associado
com lipídeos de membrana, envoltos por uma estrutura semelhante a uma rede, que
pode ser composta poradesinas (PIA) que são expressas em maior quantidade
quando as células se encontram em condições desfavoráveis.

77

Figura 26 - Imagens de MEV de S. aureus em pH 5 e 6 tratadas com RL em 5000 mg L1

.

Em suma, os resultados de MEV evidenciaram que os RL promovem alteração
na membrana celular de S. aureus principalmente em concentrações mais elevadas e
em valores de pH menores, o que fica notório pela presença de alterações
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morfológicas nestas amostras. Sugeriram também que talvez os RL possam induzir a
adaptações genéticas em S. aureus, que se agregam de forma anormal na presença
de doses sub-letais do biossurfatante. Além disso, na condição em que os RL atuaram
como bactericida (19,5 mg L-1 em pH 5), S. aureus não foram capazes de se
agregarem ficando mais expostos a ação do biossurfatante.
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6 CONCLUSÃO
Os resultados revelaram que o pH exerce grande influência na ação
antibacteriana dos surfatantes frente a S. aureus. Os ensaios de CIM e CBM
mostraram que os RL apresentam ação bacteriostática em pH 6 e ação bactericida
superior à do SDS em pH 5. Neste valor de pH, a CBM do SDS foi duas vezes maior
que a dos RL. Os resultados mostraram também a interferência positiva do NaCl na
ação antimicrobiana dos RL. Com a adição de sal no meio de cultivo, os RL passaram
a apresentar ação bactericida em pH 6 e 7.
As análises da hidrofobicidade da superfície celular evidenciaram que os RL,
assim como o SDS, apresentam grande capacidade de redução do percentual
hidrofóbico da superfície de S. aureus quando em altas concentrações, o que pode
ser um dos motivos pelo qual o biossurfatante apresenta potencial de remoção de
biofilmes.
A ação do biossurfatante sobre células sésseis também mostrou ser influenciada
pelo pH do meio. Em pH ácido os RL apresentaram grande poder tanto de inibição da
formação, quanto de redução das células viáveis nos biofilmes, principalmente em
concentrações mais elevadas do biossurfatante, nas quais se equiparou à ação do
SDS. Em pH neutro e básico, os RL, apesar de não mostrarem resultados
significativos na inibição de formação de biofilmes, reduziram consideravelmente o
número de células viáveis em biofilmes pré-formados.
Os resultados da análise de FTIR em consonância com os da curva time kill
sugeriram que a menor sensibilidade de S. aureus aos RL quando em valores de pH
maiores deve-se a mudanças estruturais promovidas na membrana plasmática a fim
de compensar as desestabilizações promovidas pelo agente.
S. aureus produziram material polimérico na presença de altas concentrações
de RL em pH 7 além de alto nível de aglomeração de suas células em doses subletais do agente sugerindo ser este um mecanismo de proteção da célula à presença
dos RL.
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
O efeito promissor do sal na ação antimicrobiana dos RL pode ser abordado com
maior nível de detalhamento. As mesmas técnicas realizadas neste trabalho poderiam
ser aplicadas para investigação da ação conjunta do NaCl e dos RL.
A determinação da CMC dos RL em diferentes valores de pH, na ausência ou
presença de sal, se faz importante para ter-se uma melhor interpretação do
mecanismo de ação dos RL.
As possíveis alterações nos fosfolipídeos de membrana reveladas pela
espectroscopia FTIR, podem ser mais bem justificadas por análises que fornecem
informações sobre a composição destes componentes na membrana como a
cromatografia gasosa de ésteres metílicos de ácidos graxos, por exemplo.
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