
EFEITO DA 8-METOXIPSORALEINA ASSOCIADA A 

LUZ ULTRAVIOLETA LONGA EM PROFAGOS E PLASM(D10 

DE Staphylococcus aureus 

JOSÉ PINTO DE SIQUEIRA JÚNIOR 

Orientador: JOÃO LÚCIO DE AZEVEDO 

Tese apresentada à Escola Supe
rior de Agricultura" Luiz de Quei
roz", da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do título de 
Doutor em Agronomia. Área de 
Concentração: Genética e Melho
ramento de Plantas. 

PIRACICABA 
Estado de São Paulo - Brasil 

Novembro, 1981 



CURRICULUM VITAE 

JOSt PINTO VE SIQUEIRA JDNIOR, filho de José Pinto 
f • •  ' 

de Siqueira e Lidia Pinto dé .Siqueira, natural de Piracicaba, 

São Paulo, onde nasceÚ· a:i3 :·-ae ·-fevéreir-o A«: '19.51, é Bacharel 

em Ciências Biológicas, módalidade medica pela Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (14 

de dezembro de 1973) e Mestre em Genética e Melhoramento de 

Plantas pela Escola Superior ·de· Agricultura "Luiz de Queiroz" 

da Universidade de São Pa�io (04 de agosto de 1?,76). Foi Mo

nitor junto ao Departamento de Genética e Matemática Aplica

da ã Biologia da FMRP/USP durante o ano de 1971; exerceu ati

vidades docentes na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

"Barão de Mauá" de Ribeirão Preto durante os anos de 1972 e 

1973; foi Docente Voluntário junto ao Departamento de Genéti

ca da ESALQ/USP de fevereiro de 1975 a abril de 1977 e, desde 

então ê Docente da Universidade Federal da Paraíba, lotado no 

Departamento de Biologia do Centro de Ciências Exatas e da Na 

tureza, como Professor Colaborador atê janeiro de 1978 e po_! 

teriormente, por Concurso de Títulos e Provas, como Professor 

Assistente. E sócio da Sociedade Brasileira para o Progre_! 

so da Ciências desde julho de 1970, da Sociedade Brasileira 

de Genética desde julho de 1972 e da Sociedade Brasileira de 

Microbiologia desde maio de 1977. 

. .{.,. 



,ln memo.!Úam 

Cap. JOSE PINTO DE SIQUEIRA 

1907 - 1976 

Prof. DEMOSTHENES SANTOS CORREA 

1913 - 1980 

• ..(Ã. 



.,(,{A_. 

PREFÃCIO 

O p11.e1.ie.n.te. :ór.a.bai.ho, que. advê.m de. pMje.:t.o ,i,nci.t.údo no Pll.!!_ 

gil.ama In.te.gnado de. Ge.nw.ca do Con6e.lho Naúonai. de. Vue.nvolvhne.n.to C-Le.n

.ÚIJ,i,co e. Tecnoiõg-Lco - CNPq (pnoceJ.i.õo 2222.1362/77 e 40.0570/80), .teve 

-0e.U6 e.xpvúme.n.to-0 pnelhn,i,nMeJ.i 11.e.ilizado-0 no La6ona.tôn,i,o de. Ge.nw.ea do 

Vepan.tame.n.to de B-Lolog,i,a/CCEN da UFPb e. po-0.ten-Lofl.men.te. 60-L due.nvolv-Ldo 

no Se.:t.011. de Ge.nw.ca de. M,i,e11.011.garú.hmo.6 do In-0.ti;tuto de. Genêüca/ESALQ/USP, 

-0e.ndo que a ele.:t.11.06011.ue. óo-L 11.e.ai.,i,zada na Facutdade. de C-Lênúa.6 AgM!Úa.6 

e Ve.:t.ell.,i,nâJúa.6 /UNESP, campll.6 de. Jaboticabai. e. a.6 óago.tipagen-0 na Facllt 

dade de. Me.cli.úna de. Ribebz.ão Pne.:t.o/USP. Ã6 -Ln6.ti;tui..ç.õu me.núonada.6 o 

no-0-00 11.e.conhee-Lme.n.to, be.m como ã UFPb, a;t:Jiavú da PRPG e. do Vepcvz;tamen.to 

de B-Lolog,i,a/CCEN, pela opoll..tun-Lda.de. oóene.úda e. ã CAPES pe.la bol6a conce.

cüda { PI CV) •

Re.ce.be.mo-0 a,i,nda, duJc.an.te. o Cu.Ji6o de PÕ-0-Gnaduaç.ão e.m Ge.ne.

.tica e. Melho11.amen.to de Plan.taJ.i, o apoio de.w-Lvo de. uma -0e.n-Le. de pU-0oa.6 

e. e.n.tidadu, à6 ql..UÚ..6 go-0.taJuamo-0 de e.xp11.e1.i-0M 0-0 agnadeúme.n.to-0. Ao-0 VM.

João Lu.úo de. Az e.vedo, F iâ.v-Lo Cuan Afme.-Lda T avanu e. Ennu.to Pa.tenn-Lan-L, 

do Ve.pan.tame.n.to de. Genêüca/ESALQ/USP. Ao-0 Vn-0. Cafli_o-0 Sole.-Venn-Ln, da 

FMRP/USP, Manoel V-Le.ton Fnanco Lemo.6 da FCAV/UNESP, Jabo.ticabal e Se.ngio 

Ofuvo P-Ln.to da C0-0.ta do IB/USP, pela dLõpo-0-Lç.ão de -0e.mpne. coiabo�

11.M. Ao-0 Pnoó-0. Jo-0ê Call.lo.6 da Silva e. Edvai. de. Souza Mac-Lel, do Ve.pll!!: 



.iv • 

.tame.nto de. Biologia./CCEN/UFPb, pe.la6 p1Lovidê.núa6 dwumte. no.6.60 a.óM-tame.!!_ 

,to. A0.6 óuncionãlúo.6 do In.6:1:Ltuto e. Ve.pa.Jc..tame.nto de. Ge.netic.a./ESALQ / USP, 

em pall.Uc.uf.a.lL a.o.6 do SdoJc. de. Ge.nétlc.a. de. MlCJc.oJc.ga.nÃ.,6mo.6. Ao.6 c.ole.gM do 

CPG Ge.nwc.a. e. Me.lhoJc.ame.n-to de. Pla.n:tM. Ao- EnviJc.Onme.nta.l Muta.ge.n InóoJc.mE:_ 

Uon Ce.nte.Jc. (Oak TU.dge., USA), a.o Ce.n-tll.o de. InóoJc.ma.ç.õu Nucle.MU, à CooJc.�

de.na.dotúa. de. Wvida.du CuUWUÚ.6 da. USP (VBV/SIR) e. â6 Biblio-te.c.a6 da. 

ESALQ/USP, pelo apoio bibliogJc.áóic.o. 

Piracicaba, novembro de 1981 J.P.S.Jr. 



RESUMO 

EFEITO DA 8-METOXIPSORALEINA ASSOCIADA A LUZ ULTRAVIOLETA 

LONGA EM PROFAGOS E PLASMfDIO DE S;taphyloc..oc..c..U6 a.Wl.e.U6 

•V.

José Pinto de Siqueira Júnior 

Orientador: João Lúcio de Azevedo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 8-meto 

xipsoraleina associada ã luz ultravioleta longa (8MOP-UVL) na indução de 

profagos, na cura do profago responsável pela supressão da atividade lip� 

lítica e na cura do plasmídio responsável pela resistência à tetraciclina, 

na linhagem 609tet-r de S;taphyfoc..oc..eU6 a.Wl.e.U6. 

As frequências de indução de profagos, apôs irradiação 

por UVL, na presença de 8MOP, quando lançadas em gráfico, em função da do 

se, revelaram uma curva de dose-efeito típica, de hã muito conhecida para, 

outros sistemas lisogênicos. Para as condições experimentais utilizadas, 

a frequência mãxima de indução foi maior que aquela obtida apôs irradia 

ção por luz ultravioleta curta (UVC). 

Apôs irradiação por UVL, na presença de 8MOP, a partir da 

linhagem Zip- utilizada, variantes lip
+ 

foram obtidas com frequências mai�

res que as obtidas espontaneamente, sendo o tratamento tão eficiente qua� 
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to a UVC. Fagotipagem e experimentos de conversão fãgica evidenciaram a 

ocorrencia de cura do profago, detectando-se assim mais um efeito biolÕgi 

co da associação 8MOP-UVL em bactérias. 

Apôs tratamento com 8MOP-UVL, variantes sensíveis à tetra

ciclina foram obtidas com frequências maiores que as obtidas espontanea

mente ou sob ação de temperatura elevada ou brometo de etídio. Com as va 

riantes sensíveis e com a linhagem original, foi feita eletroforese de 

DNA em gel de agarose e o resultado mostrou que concomitante ao desapare

cimento do caráter fenotípico, houve também desaparecimento de uma banda 

que p�de ser identificada como relativa ao plasmídio portador do gene pa

ra resistência a tetraciclina. Assim a associação 8MOP-UVL poderia ser 

considerada como um novo agente capaz de eliminar plasmidios de S.auJLew.,. 



EFFECT OF 8-METHOXYPSORALEN PLUS NEAR ULTRAVIOLET LIGHT 

ON PROPHAGES AND PLASMID OF StaphylococcU6 aUll.eU6 

.vil. 

José Pinto de Siqueira Júnior 

Adviser: João Lúcio de Azevedo 

SUMMARY 

The present research was aimed to evaluate the association 

of 8-methoxypsoralen plus n�ar ultraviolet light (8MOP-NUV) _on induction 

of prophages and cure of the prophage responsib le for suppression of the 

lypolitic activity on StaphylococcU6 aWl.eU6. The sarne association was 

also investigated on the cure of the plasmid responsible by tetracycline 

resistance on the used strain 609tet-r. 

. The prophage induction frequencies after NUV irradiation 

associated to 8MOP treatment have shown in a graphic a typical dosis-effect

curve also known for other lysogenic systems. For the experimental 

conditions the maximum frequency of induction was greater than  

obtained after far ultraviolet light irradiation (FUV). 

f 8 
• 
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A ter MOP�NUV treatment, var1ants �p wer e 

that 

obtained 

from the lip- strain used, in frequencies which were greater than those ·

achieved spontaneously. This treatment was as efficient as the FUV one. 

Bacteriophage typing and experiments of phage conversion have shown that 



cure of prophage was achieved. This can be considered 

biological effect of 8MOP-NUV association. 

. vili. 

one addi tional 

Following 8MOP-NUV treatment, variants which  were 

tetracycline sensitive were obtained. The observed frequencies were 

higher than those achieved spontaneously or after ethidium bromide and 

high temperature treatments. Gel agarose electrophoresis were carried 

out from the original strain and non-resistant variants 1 y s a te s • The 

results have shown that loss of resistance correspond to a loss of a 

band on agarose gel which must correspond to the plasmid carryi ng  the 

tetracycline resistance gene. ln this way 8MOP-NUV association can be 

considered as another agent able to eliminate plasmids from S. aU/l.eU6. 
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l. INTRODUÇAO

Dentre as furocumarinas, que são compostos derivados da 

cumarina (1,2-benzopirona), incluem-se .a psoraleina, a 8-metoxipsoraleina 

(8MOP, xantotoxina), a 5-metoxipsoraleina (bergaptena) e a ange li cina. 

Furocumarinas naturais têm sido isoladas principalmente de 5 famílias ve

getais: Umbeliferae (Pe:tlz.o.6e.linum hoJz..ten.6e-salsa, Ap,i,um 911.a.veo.te.n.6-aipo, 

Arnnú. maju.6, Ange.lica. aJLchangeU.ea), Rutaceae (CLtttu.6-bergamota, lima, li

mão; Rut:a. 911.a.ve.ole.n.6-arruda; Xan:thoxy.tum Jz.hoíóoUum�espinho de vintêm ou 

maminha de cadela), Leguminosae (P.60'1.a..te.a eo�yUóoUa), Moraceae ( F ,é,ew.i 

ea/Ú.ea-figo) e 0rchidaceae. Alem das naturais, existem tambêm furocumari 

nas sintéticas, tais como a trioxsaleina (4,5', 8-trimetilpsoraleina), a 

3-carbetoxipsoraleina, a 5�hidroxipsoraleina (bergaptol), a 8-hidroxipso

raleina (xantotoxol) e a 4,5'-dimetilangelicina. 

Embora os orientais, hã mais de 3000 anos, jã conhecessem 

o efeito dermofotossensibilizante de certos compostos vegetais e embora

a 5- e a 8-metoxipsoraleina jâ tivessem sido isoladas em 1834 e em 1911 

respectivamente, foi somente por volta de 1940 que se estabeleceu uma re-
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lação entre os componentes químicos de certas plantas e o desenvolvimento 

de fitofotodermatite, com evidências de que eram as furocumarinas os age� 

tes fotossensibilizantes; na mesma época estabeleceu-se também o compri

mento de ondas (320 - 400 nm) responsável pelas respostas dérmicas (SCOTT 

et alii, 1976). Enquanto os primeiros estudos com furocumarinas usavam a 

luz solar como fonte de irradiação, MUSAJO et alii em 1954 (Apud OGINSKY. 

et alii, 1959) demonstraram com fonte de luz artificial a eficiência da 

luz ultravioleta longa (UVL) na produção de respostas dérmicas típicas de 

eritema e edema. 

A primeira demonstração do efeito fotossensibilizante das 

furocumarinas em microrganismos foi dada por FOWLKS et aiii (1958) que ve 

rificaram um aumento da susceptibilidade de diversas bactérias a UVL na 

presença de 13 furocumarinas (de 25 ensaiadas), especialmente da 8M0P. 

Desde entao tem-se demonstrado que a associação furocumarina-UVL é efeti-

va na inativação não sÕ de diversas espécies bacterianas como de bacte-

riÕfagos e outros vírus, actinomicetos, leveduras, fungos filamentosos 

(SCOTT et alii, 1976; ASHWOOD-SMITH e GRANT, 1977) e clamidomonas(SCHIMMER 

e HAUBER, 19 77). 

Quando se constatou que a psoraleina e a 5-metoxipsoralei

na induziam mutações cromossômicas em raiz de cebola (MUSAJO, 1955, Apud 

SCOTT et alii, 1976), teve-se a primeira indicação do efeito mutagênico 

das furocumarinas. Foi no entanto ALTENBURG (1956, Apud SCOTT et alii, 

1976) quem primeiro verificou a atividade mutagênica de uma furocumarina 
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combinada com luz ultravioleta longa, ao constatar aumento na frequên-

eia de recessivos letais ligados ao sexo em drosÕfila apõs tratamento de 

ovos com 8MOP-UVL. 

Em microrganismos no entanto, a primeira demonstração foi 

de MATHEWS (1963) que, em SaJLcina l11-t.ea, verificou a indução de mutantes 

resistentes a penicilina apÕs tratamento com 8MOP-UVL. A partir daí estu 

dos com outros microrganismos foram relatados e, mesmo antes de suficien 

tes e sistemáticos estudos em microrganismos celulares, o efeito mutagê

nico causado pela fotossensibilização de furocumarinas começou a ser es

clarecido. 

Com base na reversão, por mutagênicos químicos específicos, 

de mutaçoes induzidas por 8MOP-UVL no bacteriÕfago T4, DP.AKE e MCGUIRRE 

(196?) concluíram pela ocorrência, na maioria dos casos, de tr�nsiçÕes de 

bases, com transversÕes ocorrendo em substancial minoria.· 

Numa linhagem de E. e.ali, auxotrÕfica para triptofano, 

IGALI et alii (19?0) reportaram que as mutaçoes reversas que ocorriam 

apos tratamento por 8MOP-UVL eram provavelmente resultantes de 

ções de bases e que tanto mutações supressoras como reversões 

transi-

verdadei-

ras ocorriam em frequências aproximadamente iguais. Indução de mutaçoes, 

por 8MOP-UVL, com frequência relativamente alta de sobreviventes,foi rela 

tada em S:tlz..e.ptomyc.e& (TOWNSEND et alii, 19?1) e em SeJl./1..a.:ti_a maJLc.e1.>c.en6 

(JOSEPH et alii, 1974). Em Baci.UU6 �ub.tlli.J.,, 5- e 8-hidroxipsoraleina fo 

ram também relatadas como capazes de induzirem mutações em tratamento 
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associado com UVL em doses que resultavam apenas ligeira, se tanto, leta

lidade (SONG et alii, 1975). Numa linhagem de E. c.oU, FUJITA e SUZUKI 

(1978), testando vários comprimentos de ondas� verificaram ser aquele en 

tre 320 e 340 nm o mais eficiente para a indução de mut�ções em asso

ciação com a 8MOP. Em Hae.moph,U,w., inóluenzae tentou-se, debalde, a indu

ção de mutaçao por psoraleina-UVL, embora outros efeitos biológicos te

nham ocorrido (GEORGE e NOTANI, 1980a). VENTURINI et alii (1981) demons 

traram que a angelicina e uma série de derivados, em associação com UVL, 

induzem, em SaimoneUa typh,únWÚ,um, mutações por substituição de bases. 

Em MpeAgillw., nldulan6 foi evidenciado que diversos locos 

gênicos respondiam igualmente ao tratamento mutagênico d a  a s s oc iação 

8MOP-UVL sob condições de morte moderada (ALDERSON e SCOTT, 1970; SCOTT e 

ALDERSON, 1971). No referido fungo filamentoso também demonstrou-se que 

a 8MOP-UVL não induz aberrações cromossômicas, apenas mutações de ponto, 

pelo menos em linhagens diplÕides (MENEZES et alii, 1973; BIAGI, et alii, 

1975; BIAGI, 1977). 

Em Sac.c.haJLomyc.eJ.i c.M .. ev,ú.:,iae foi evidenciado qu� trioxsa

leina-UVL e 8MOP-UVL são potentes indutoras de mutantes deficientes respi 

ratôrios do tipo citoplasmático em tratamentos que resultam não menos que 

30% de sobreviventes (SWANBECK e THYRESSON, 1974) e que psoraleina-UVL e 

8MOP-UVL são mais eficientes que angelicina-UVL na indução de mutantes 

nucleares mas não de mutantes citoplasmáticos (AVERBECK et alii,1976) os 

quais são também induzidos por várias furocumarinas sintéticas 

das a UVL (AVERBECK et alii, 1979). 

associa-
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Na alga verde unicelular Chfurnydomon.af.. neinhcvu:lü., genes 

nucleares e genes citoplasmáticos (mitocôndria e·cloroplasto) respondem 

igualmente ao tratamento mutagênico da 8MOP-UVL (SCHIMMER e HAUBER, 1977;

SCHIMMER, 19 77). 

Disso tudo depreende-se que as associações furocumarinas

-UVL,especialmente 8MOP-UVL, sob condições de morte moderada,atuam prim� 

riamente como indutora de mutações de ponto, sem especificidade gênica, 

o que as tornam um mutagênico de utilização bastante apropriada em micror

ganismos industriais, conforme jã relatado para S:tll.eptomyeu (TROOST e

KATZ, 1979; RHODES et aZii, 1981) e fungos filamentosos (EDWARDS et aZii,

1974; SIMPSON e CATEN, 1979a,b). 

Além de inativação e indução de mutaçao, furocumarinas-UVL 

podem também induzir profagos em E. eoU (FUJITA et aZii, 1978; FUJITA e 

SUZUKI, 1978) e em HaemophylU6 inóluenzae (GEORGE e NOTANI, 1980a,b),e re 

duzir a capacidade de transferência de plasmídio F'Zac (COLE, 1971).

O mecanismo molecular da fotossensibilização por certas 

furocumarinas, como a 8MOP e a trioxsaleina, envolveria primeiramente a 

ligação de moléculas da furocumarina ao DNA, no escuro, formando comple

xos moleculares reversíveis com pirimidinas, que sob ação da luz ultra

violeta longa transformar-se-iam num fotoproduto referido como nvnoadduct,

alguns dos quais, sob irradiação adicional, formariam com outra pirimidi

na na fita oposta do DNA o fotoproduto referido como crossZink e a efi

ciência na formação dependeria das ligações químicas envolvidas inicial-



6 

mente na formação do monoadduat e tambêm da existência de uma pirimidina 

convenientemente localizada na fita oposta (BRIDGES et aZii, 19 79). Cer

tas furocumarinas como a angelicina, merce de sua estrutura angular e a 

3-carbetoxipsoraleina, pela disponibilidade de apenas um sítio reativo 

na molécula formam no DNA apenas um tipo de fotoproduto, os monoadduats 

(AVERBECK et aZii, 1979). 

Quando IGALI et aZii (1970) evidenciaram pela primeira 

vez que as lesões lêtais e mutagênicas causadas pela 8MOP-UVL não sofriam 

fotorreativação mas eram sujeitas a reparo por excisão e reparo pÕs-repli 

cativo, sugeriram também que letalidade e mutação poderiam ser atribuí

das aos monoadduats, embora a existência de arossZink·fosse para eles 

desconhecida (BRIDGES et aZii, 1979). A partir daí esse problema tem si

do abordado, tentando-se precisar a consequência biológica de cada tipo 

de fotoproduto formado no DNA apôs tratamento por furocumarinas-UVL (SEKI 

et aZii, 1978; BRIDGES et aZii, 1979; KRIVISKY et aZii, 1979). 

No curso do trabalho de IGALI et aZii (1970), descobriu-se 

que tratamento por 8MOP-luz ultravioleta curta (UVC - 254 nm) reduzia o 

aparecimento de mutantes-auxotrÕficos. Trabalhos posteriores mostraram a 

irrelevância da presença ou ausência de sistemas de reparo no escuro, ten 

do sido sugerido que a proteção contra inativação e mutagênese dever-se-ia 

a redução da produção de dímeros de pirimidina por parte da UVC quando a 

8MOP estivesse presente (BRIDGES, 1971; IGALI e GAZSÔ, 1973). 

Por muito tempo apôs as primeiras evidências da ação fotos 
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sensibilizante das furocumarinas, era geralmente aceito, e com razoâveis 

evidências, que as furocumarinas não tinham atividade mutagê�ica na au

sência de luz. Realmente SCOTT (1976) não detectou tal atividade da 8MOP 

no escuro em linhage�s de SaimoneUa typhhnwúum e E. coU; antes no en

tanto, CLARKE e WADE ( 19 75) haviam reportado que 8MOP no escuro, em cond i 

ções de proliferação celular, induzia, em E. coU, mutações com altera 

çÕes no quadro de leitura (frameshift), o que foi posteriormente confirma 

do por BRIDGES e MOTTERSHEAD (1977) e inclusive para psoraleina e àngeli

cina,. mas não para trioxsaleina (ASHWOOD-SMITH, 1978). VENTURINI et alii

(1981) demonstraram que alguns derivados da angelicina, no escuro, tambêm 

induzem mutações por alteração no quadro de leitura em S. typhhnwúum. Por 

outro lado, a indução de mutação por UVL na ausência de agente fotossensi. 

bilizante foi demonstrado em cultura contínua de E. coli por KUBITSCHEK

(1967), sendo que WEBB (1978) demonstrou serem as lesões mutacionais pas

síveis de fotorreativação. 

Então, embora furocumarinas na ausência de luz, da mesma 

forma que a luz ultravioleta longa na ausência de substância fotossensib_i 

lizante, causem efeitos biológicos bem definidos em microrganismos, a as

sociação furocumarina-UVL· e um agente Ímpar, mercê de sua ação e de seus 

efeitos, o que estimula investigações em outros microrganismos e/ou sobre 

outros possíveis efeitos genéticos. 
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Bacteriõfagos persistem na natureza como profagos, inte 

grados ao genoma bacteriano ou estreitamente associado ao sistema replic� 

tivo da membrana - lisogenia -, ou como infecção viral persistente, na 

qual o fago se multiplica numa fração da população bacteriana - pseudoli-

sogenia - Ocasionalmente uma célula bacteriana lisogênica pode ser lis� 

da pela formação de um grande numero de fagos maduros que são entao libe

rados; esse é um evento raro e descontínuo mas que pode ser induzido por 

agentes físicos e químicos. A presença de um fago numa cultura pode oca

sionar uma alteração do fenótipo bacteriano devido ã expressão de genes 

fágicos ou a situações tais que levam ã indução ou ã repressão de genes 

bacterianos; todos esses casos podem ser referidos como conversão fâgica; 

o termo conversão lisogênica não seria tão amplo e envolveria apenas os

casos onde fica bem estabelecida a presença de um profago 

(BARKSDALE e ARDEN, 1974). 

estável 

Lisogenia em S. aUll.e.U6- é virtualme.nte universal. Os pro

fagos, presume-se, estao integrados no cromossoma embora ligação a um de

terminado locus tenha sido demonstrada somente em alguns casos (PATTEE, 

1978). Profagos de S. aUll.e.U6 podem ser induzidos por luz ultravioleta 

curta (KARSKA et alii, 1960; NOVICK, 1963), mitomicina C (LACEY, 1971), e

ácido nalidíxico (GERMAN et alii, 1971). 

Pelo menos em S. e.pide.J1JnicU6 (PULVERER et alii,1974), e ao 

que parece tambêm em S. aUll.e.U6, o uso de mais de uma técnica de indução é 

recomendável para a detecção de lisogenia, o que justifica a investigação 

de novos agentes indutores. 

A conversão fâgica em S. aUll.e.U6 pode produzir tanto perda 
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como aquisição de caracteres fenotípicos, quer comportamento frente a an-

tibiÕticos (WAHL e FOUACE, 1961; JOLLICK, 1972; SIQUEIRA JR. e AZEVEDO, 

1978b), quer propriedades bioquímicas e toxigênicas (BARKSDALE e ARDEN, 

1974; DUVAL-IFLAH et aZii, 1977). 

Assim, a atividade lipolÍtica que se manifesta por colô

nias com halo em meio de cultura com tween 80 e cloreto de cálcio(SIERRA, 

1957) pode ser suprimida por certos fagos por conversão fágiêa (ROSENDAL 

e BÜLOW, 1965; BÜLOW, 1970; DUVAL-IFLAH, 1972); no entanto, a partir de 

linhagem Zip-, variantes Zip
+ 

podem ser obtidas espontaneamente (ROSENDAL

e BULOW, 1965) ou, com frequência mais alta, pelo uso da UVC ou da acri

flavina (DUVAL-IFLAH, 1972) ou ainda do brometo de etídio, do metano sul

fonato de etila e do cloreto de manganês (SIQUEIRA JR. e AZEVEDO, 1980), 

que atuariam como agentes de cura do profago. 

.Be, isso for comprovado com outros agentes que atuam ã n1-

vel de DNA, o fenômeno poderá ser melhor esclarecido e talvez o sistema 

possa ser usado para a detecção da potencialidade de mutagênicos e/ou car 

cinogênicos. 

Por outro lado, durante os Últimos 20 anos evidências se 

acumularam de que res.istência a vários antibióticos, em S. aUJLe.U6 é plas

midial e transferível, pelo menos in vitro, por transdução e por transfor 

mação, onde ê bastante claro o envolvimento de bacteriÕfagos(LACEY, 1975; 

SJOSTROM e PHILIPSON, 19 74). Mais recentemente evidências foram apresen

tadas do envolvimento de bacteriÕfagos na propagação, talvez atê in vivo, 

de resistência plásmidial através de mecanismos não ortodoxos de transmis 

são do material genético (LACEY, 1980). 
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A primeira indicação sugestiva de herança plasmidial 

usualmente .a instabilidade de uma propriedade fenotípica. Por sua vez, 

plasmídios podem ser isolados e visualizados, por exemplo, por eletrofore 

se em gel de agarose, e a correlação entre presença ou ausência de DNA 

plasmidial e presença ou ausência de um caráter fenotípico nos dã forte 

evidência para herança extracromossômica do referido carãter. Tentativas 

de isolamento de DNA plasmidial devem então ser feitas numa amostra re

ceptora antes e depois de transferência da marca ou numa amostra original 

e numa sua variante que tenha perdido o carãter fenotípico. 

Em S. auJz.eUó a frequência de eliminação espontânea de uma 

propriedade fenotípica pode ser aumentada pela ação de agentes físicos e 

químicos como temperatura elevada, 42 - 44°c (MAY et alii, 1964), luz ul

travioleta curta (MITSUHASH! et alii, 1965), ondas eletrom�gnéticas, 2375 

mHz (IGNATOV et alii, 1973), acriflavina e outros corantes de acridina 

(MITSUHASHI et alii, 1963; HARMON e BALDWIN, 1964), brometo de etfdio 

(BOUANCHAUD et alii, 1969), rifampicina (JOHNSTON e RICHMOND, 1970), vio-

leta de etila (RUBIN e ROSENBLUM, 19 71), SDS e substâncias relacionadas 

(SONSTEIN e BALDWIN, 1972a,b), penicilinas(LACEY e CHOPRA, 1974),cl�ridra 

to de guanidina (COSTA et alii, 1980). 

Apesar de resultados bastante convincentes em muitos casos, 

parece não existir .nenhum agente que elimine qualquer plasmídio em qual 

quer linhagem, mesmo porque a atividade curagênica muitas vezes pode ser 

questionada, o que torna sempre promissora a investigação de novos agen-

tes. 
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O presente trabalho foi realizado com o intuito de avaliar 

a 8-metoxipsoraleina associada ã luz ultravioleta longa na indução de pro 

fagos, na cura do profago responsável pela supressão da atividade lipolí-

tica e na cura do plasmídio responsável pela resistência a 

numa linhagem de S:taphyloeoeew., aU11.ew.i. 

tetraciclina, 
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2. MATERIAIS E MtTODOS

2. l. Bacteri as

As seguintes linhagens de Staphylococcw., auJz.ew., foram uti

lizadas no presente trabalho: 

609tet-r - portadora de plasmídio para resistência te-

traciclina e não produtora de lipase (Zip-) pela presença de um profago 

que forma placas de lise grandes na PS83A (LACEY, 19?1). A resistência a 

tetraciclina foi confirmada como plasmidial, jã que induzível e não asso 

ciada com resistência ã minociclina (SIQUEIRA JR., não publ.,conf.ASHESHOV; 

19?5). 

PS83A - propagadora do fago 83A do Conjunto Bâsico Interna 

cional (SOLt-VERNIN, 19?6). Provavelmente não lisogênica, jã que o fil

.trado obtido de cultura tratada por luz ultravioleta curta não mostrou ca 

pacidade formadora de placas de lise nas linhagens 1030 e 196E (SIQUEIRA 

JR., não publ.). 
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13136 - portadora de plasmídio para resistência e tetraci 

clina (LACEY, 1972), visualizado por eletroforese em gel de agarose (COS

TA et aZii, 1980). 

As linhagens 609tet-r e 13136 foram fornecidas pelo Dr. 

Richard W. Lacey (King's Lynn General Hospital, Inglaterra) e a PS83A pe

lo Dr. Carlos Sole-Vernin (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Uni-

versidade de São Paulo). 

2.2. Meios de cultivo 

- Ágar nutriente (Blood Agar Base-DIFCO, 40 g 1-1).

- Ãgar nutriente semi sólido (Blood Agar Base-DIFCO,

Quando se trabalhava com fagos, cloreto de cãlcio 0,01M 

era incorporado aos meios, jã que muitos fagos só se adsorvem às células 

a eles sensíveis, quando em presença de Ca ++ (ROUNTREE, · 1951).

- Ãgar tween-cãlcio (BIERRA, 1957 - peptona, 10 g 1- 1 ;clo-

reto de sódio, 5 g 1- 1
; cloreto de cãlcio, 0,1 g 1- 1

; ãgar, 15 g

tween 80, 10 ml 1- 1 autoclavado separadamente e adicionado ao meio a 45°c 

com vigorosa agitação; pH 7,4). 

O tween 80 ê um ester de ãcido oleico, substrato para lipa 
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se produzida por linhagens de S. aWte.U6. Ao redor de colônias com ati vi•

dade lipolítica (lip
+

), é bem visível um halo constituído de cristais de 

sal de cálcio do ácido graxo liberado por lipÕlise (Figura 1). 

- Caldo infusão (Brain Heart Infusion-DIFCO, 37 g 1- 1).

- Caldo nutriente (Nutrient Broth-DIFCO, 8 g 1- 1
; cloreto

de sódio, 5 g 1- 1
; cloreto de cálcio, 0,04M).

Figura 1 - Colônias lip
-

e Zip
+

(halo) de 

S;t,aphyf.oc.oc.c.Uó aU/l.e.Uó em ãgar 

tween-cãl cio. 



15 

2,3. Diluentes 

Cloreto de sódio O,lSM (salina). 

Citrato de sódio 0,02M. 

Nos experimentos de cura de profago o diluente utilizado 

foi o citrato de sódio o qual impede a reabsorção de fagos, previnindo a 

lise de possíveis células curadas. 

2.4. Drogas 

As drogas mais relevantes empregadas foram: 

8-Metoxipsoraleina (8MOP, SIGMA). Solução contendo 100 µg

ml- 1 era preparada num dos diluentes esterilizado, apôs dissolução previa

em pequeno volume de acetona (0,1 ml mg- 1).

Brometo de etídio (SIGMA). Solução estoque preparada em 

agua destilada e autoclavada. 

Tetraciclina (cloridrato de tetraciclina, ZAMBON). Solução 

estoque preparada em HCl O,OlN esterilizado (dissolução previa em HCl 

O,lN). 
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As demais drogas, quando nao especificado, são de grau 

analítico. 

2.5. Tratamento pela associação 8-metoxipsoraleina-luz ultraviolteta 

longa (8MOP-UVL) 

A partir de uma cultura bacteriana de 18 - 24 horas em cal 

do infusão, e por centrifugação, foi preparada uma suspensão em diluente, 

contendo cerca de 10 8 células ml- 1 e 25 µg ml- 1 de 8MOP: cada volume cen

trifugado foi ressuspendido em três volumes do diluente e acrescido de um 

volume da solução de 8MOP. ApÕs pelo menos 30 minutos no escuro a tempe

ratura ambiente, alíquotas de 3,0 ml foram irradiadas por diversos tempos 

em uma placa de Petri esterilizada de 5,0 cm de diâmetro, aberta a 1,0 cm 

da fonte (Mineralight UV Lamp, modelo UVSL 25, regulada para emitir luz 

ultravioleta longa), com suave agitação em ambiente obscurecido. Alíquo

tas de suspensão sem SMOP foram também irradiadas para comparação. 

2.5.l. Indução de profago 

ApÕs cada tempo de irradiação, 0,1 ml da suspensão, diluí

da convenientemente, era misturada a O, 1 ml de uma cultura de 18 - 24 ho

ras em caldo infusão da bactéria indicadora, em 2,5 ml de ãgar nutriente 

semi sÕlido mantido a 45°c�·o qual era vertido sobre âgar nutriente jã so 
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lidificado; apos incubação por 18 - 24 horas a 30°c era feita a contagem 

das placas de lise (fagos livres e bactérias induzidas a lisar). A suspen 

são era também semeada da mesma maneira, porem na ausência da bactéria 

indicadora; apôs incubação por 18 - 24 horas a 37°c era feita a contagem 

das colônias (células viáveis). Desta forma era calculada a frequência 

de sobreviventes e a frequência de células induzidas a liberar profagos, 

para cada tempo de irradiação. 

2.5.2. Obtenção de variantes lip
+

Apôs cada tempo de irradiação, 0,1 ml de diluições conve 

nientes da suspensão eram semeadas em ãgar tween-calcio. Apôs incuba-

ção por 48 horas a 37°c, pela contagem das colônias totais e das colônias 

lip
+
, era calculada a frequência de sobreviventes e a frequência de colô

nias lip
+ 

para cada tempo de irradiação.

2.5.3. Eliminação de resistência a tetraciclina 

Apôs cada tempo de irradiação, 0,1 ml da suspensão diluída 

convenientemente era semeada e, apôs incubação, as colônias desenvolvi 

das eram transferidas por replica (LEDERBERG e LEDERBERG, 1952) para agar 

nutriente acrescido de tetraciclÍna (10 µg ml-1). Apôs incubação por
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o 18 - 24 horas a 37 C os resultados foram anotados,calculando-se a fre-

quência de colônias que perderam resistência à droga. As placas do expe

rimento descrito em 2.5.2., que continham até 200 colônias foram usadas 

como placas mestras. 

2.6. Tratamento pela luz ultravioleta curta (UVC) 

Uma cultura de 18 - 24 horas em caldo infusão foi centrifu 

gada, ressuspendida no mesmo volume de diluente e alíquotas de 3,0 ml fo

ram irradiadas por diversos tempos em uma placa de Petri esterilizada de 

5,0 cm de diâmetro, aberta a 7 ,O cm da fonte (Mineralight UV Lamp, modelo 

UVSL 25,-regulada para emitir luz ultravioleta curta), com suave 

ção em ambiente obscurecido. 

2.6. l. Indução de profago 

Como descrito em 2.5.1. 

2.6.2. Obtenção de variantes Zip
+

Como descrito em 2.5.2. 

agita-
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2.7. Tratamento pelo brometo de etidio e pela temperatura elevada 

InÕculo com 104 
- 10 5 células m1- 1 foi incubado a 37

°
C,com

agitação, em frascos contendo 10 ml d e  caldo infusão acrescido de 

4,0 µg ml- 1 de brometo de etídio. Igual inõculo foi incubado a 43 - 44
°c

em caldo infusão, sem agitação. Como controle, igual inõculo foi incuba-

do em caldo infusão sem brometo de etídio a 37
°
c. Em todos os casos, 

apos 18 - 24 horas a suspensão foi diluída convenientemente e semeada em 

agar nutriente; após incubação por 18 - 24 horas a 37
°c as colônias desen 

volvidas foram transferidas por réplicas (LEDERBERG e LEDERBERG
3

1952) pa

ra ãgar nutriente acrescido de tetraciclina (10 µg ml-1); apôs incubação

por 18 - 24 horas a 37°
c era possível calcular a frequência de colônias 

que perderam resistência à droga. 

2.8. Obtenção de lisado 

Uma cultura de 18 - 24 horas em caldo infusão foi centrifu 

gada, ressuspendida em salina e irradiada com luz ultravioleta curta por 

20 segundos como descrito em 2.6. Um volume de caldo infusão 10 X concen 

trado foi adicionado a 9 volumes da suspensão irradiada e a mistura incu-

o • ~

bada a 37 C com agitaçao por duas horas e, ato contínuo, por mais duas ho 

ras a 30
°

c sem agitação, quando então foi filtrada duas vezes em membrana 

de 0,45µ de porosidade (Wild Leitz, modelo BA85/21) e guardada em geladei 

ra sem preservativo. 
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Para se confirmar a presença de fagos num lisado ou para 

se verificar se uma bactéria era resistente ou sensível a um determinado 

lisado, a bactéria era semeada com zaragatoa embebida da suspensão e g�

tas do lisado eram a seguir depositadas; apÕs incubação por 18-24 horas 

a 30
°

c era verificada a ocorrência de lise na ãrea correspondente a depo

sição do lisado. 

2.9. Conversão fãgica 

Um ml do lisado foi misturado a 0,1 ml de uma cultura de 

18 - 24 horas em caldo infusão da bactéria Zip
+

,em 10 ml de caldo nutrien 

te. ApÕs incubação por 3 dias a 30
°

c foram feitas semeaduras por esgota

mento de alça em ãgar twee�-câlcio e posterior incubação por 48 horas a 

37
°

c para se detectar possíveis colônias de células Zip-. 

2.10. Fagotipagem 

A fagotipagem foi realizada no Laboratório de Fagotipagem 

de StaphylococcU6 auJteU6 (Departamento de Parasitologia, Microbiologia e 

Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo) pela equipe do Dr. Carlos Solê-Vernin, membro da Sub-Comissão 

Internacional de Fagotipagem de StaphylococcU6 auJteU6, da Associação ln-
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ternacional das Sociedades Nacionais de Microbiologia. 

Foram empregados os seguintes fagos: 29, 52, 52A, 79, 80, 

3A, 3C, 55, 71, 6, 42E, 47, 53, 54, 75, 77, 83A, 84, 85, 81, 94, 95, 96 

(Conjunto Básico Internacional); 86, 88, 89,-90, 92, Dll, HK2 (Conjunto 

Experimental); 187 (Conjunto Extra); a 1 X RTD e a 100 X RTD (SOLÉ-VERNIN, 

1976). 

2. 11. Eletroforese de DNA em gel de agarose (D. s. SANTOS, nao publ.,

apud BASTOS e PENIDO, 1981) 

Um ml de uma cultura de 18 - 24 horas em caldo infusão foi 

centrifugada, ressuspendida em mesmo volume de tampão TEB 

EDTA2,5mM; H 3B0 3 89mM; pH 8,2), novamente centrifugada e 

( tris  89mM; 

ressuspendida 

em sacarose 20%. Ã 10 µ1 da suspensão em sacarose, jâ colocada numa cana 

leta da placa de gel (agarose SEAKEN tipo ME, 0,8%),adicionou-se 30 µ1 da 

mistura lítica (lisostafina_SIGMA 500 µ1 ml- 1
; RNase 2,0 µ1 ml- 1

; ficoll 

PHARMACIA 20% e azul de bromofenol 0,025%); a seguir foram acrescentados 

30 µ1 de uma mistura constituída de ficoll 10% e SDS 0,2% e 100 µ1 de ou

tra constituída de ficoll 5% e SDS 0,2%. Todas as soluções e misturas, 

bem como o gel foram preparadas em tampao TEB. 

A eletroforese foi realizada em câmara vertical a 2mA du

rante 45 minutos e,ato contínuo,a 45 mA por 90 minutos. A coloração foi 

feita com brometo de etídio (0,4 µg ml- 1 em tampão TEB) e as bandas visua 

lizadas com auxílio de luz ultravioleta curta e fotografadas através de 

filtro laranja (Asahi Pentax 02). 
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3. RESULTADOS

3.1. Efeitos da 8MOP-UVL 

Em todos os experimentos realizados, para cada tempo de i!_ 

radiação, na presença e na ausencia de 8MOP, foi calculada a sobrevivên

cia (título bacteriano no tempo t X 100/título bacteriano no tempo O). Os 

resultados (medias de pelo menos 6 experimentos) estão na Tabela 1 e Figti 

ra 3. 

O efeito da 8MOP-UVL na indução de profagos foi verificada 

na linhagem 609tet-r, utilizando-se como indicadora a PS83A. Mais de um 

tipo de placa de lise foram observadas (Figura 2). A frequência de in

dução (título fãgico no tempo t X 100/título bacteriano no tempo O), apos 

cada tempo de irradiação, na presença e na ausência de 8MOP, estão apre

sentadas na Tabela 2 e Figura 3 (medias de pelo menos 3 experimentos). 
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Tabela 1 - Sobrevivência da linhagem 609tet-r de Staphyloeoeeu& awz.eu& a

pós irradiação por UVL na presença e na ausência de 8MOP. 

TEMPO DE IRRA
DI A(;:ÃO (SEG, ) 

o 

20 

40 

60 

80 

PORCENTAGEM DE SOBREVIVENTES 

100 

70 

11 

0,28 

0,0012 

NA AUSÊNCIA DE BM:>P 

100 

82 

85 

90 

82 

Tabela 2 - Indução de profagos na linhagem 609tet-r de Staphyloeoeeu& au 

�eu&, após irradiação por UVL, na presença e na ausência de 

8MOP. 

TEMPO DE IRRA
DIAG:ÃO (SEG,) 

o 

20 

40 

60 

80 

PORCENTAGEM DE CÉLULAS INDUZIDAS ALISAR 

NA PRESEN(;:A DE 8MOP 

0,084 

o, 72 

10 

2,6 

o, 19 

NA AUSÊNCIA DE 8MOP 

0,039 

0,032 

0,10 

0,13 

0,11 



Figura 2 - Diferentes placas de lise cau

sadas por fagos isolados da li 

nhagem 609tet-r de Staphylo

QOQQUó aUJteU6 sobre a indicado 

ra PS83A. (aumento lX). 
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O efeito da 8MOP na possível cura do profago responsável 

pelo caráter Zip- foi verificada também na linhagem 609tet-r. A Tabela 3

mostra a frequência de aparecimento de variantes Zip
+ 

apôs cada tempo de 

irradiação na presença e na ausência de 8MOP (medias de pelo menos 3 expe 

rimentos). Para posterior estudo foram isoladas· as variantes 609Vl, 

609V3, 609V4 e 609V5. 

Tabela 3 - Obtenção de variantes Zip
+ 

a partir da linhagem 609tet-r de 

S.taphy.toc..oc..c.U6 aWl.eU6, apôs irradiação por UVL, na presença e 

na ausência de 8MOP. 

TEMPO DE IRRA
DIAG:ÃO (SEG,) 

o 

20 

40 

60 

80 

PORCENTAGEM DE VARIANTES Zip
+ 

NA PRESENÇA DE 8MOP 

0,02 

0,17 

0,53 

0,45 

0,44 

NA AUSÊNCIA DE 8MOP 

0,019 

0,011 

0,024 

0,016 

0,037 

A amostra 609tet-r foi ainda utilizada para se verificar 

o efeito da 8MOP-UVL na possível cura de um plasmídio para resistência 

a tetraciclina. A frequência de eliminação de resistência, apôs cada tem 

pode irradiação, na pr�sença e na ausência de 8MOP, estão apresentadas 

na Tabela 4 (valores extremos de pelo menos 3 experimentos). Para poste-· 

rior estudo foram isoladas algumas variantes sensíveis. 
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Tabela 4 - Eliminação de resistência à tetraciclina na linhagem 609tet-r 

de S:taphylococcU6 auJL�U6 apÕs irradiação por UVL, na presença 

e na ausência de 8MOP. 

TEMPO DE IRRA
DIA,ÃO (SEG,) 

o 

20 

40 

60 

80 

3.2. Efeitos da UVC 

PORCENTAGEM DE VARIANTES SENSÍVEIS 

NA PRESEN'A DE 8MoP NA AUSÊNCIA DE 8fvop

0,00 - 0,17 0,00 - 0,12 

0,29 - 1,25 0,00 - 0,65 

0,14 - 0,75 0,00 

0,67 - 1,50 0,00 

0,61 - 1,70 0,00 - 0,41 

~ 

Para comparaçao foi verificado o efeito da luz ultraviole-

ta curta na indução de profagos e na possível cura do profago responsa-

vel pelo carâter Zip- na linhagem 609tet-r. Os resultados, bem como as 

frequências de sobrevivência, estão na Tabela 5 e Figura 3 (medias de pe

lo menos 3 experimentos). 
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Tabela 5 - Sobrevivência, indução de profagos e obtenção de variantes 

Zip
+ 

na linhagem 609tet-r de Staphyloeoeew.i aWl.eUb,apôs irra

diàção por UVC. 

TEMPO DE IRRA
DIA�O (SEG,) 

o 

5 

10 

20 

30 

40 

F R E Q U Ê N C I A S (%) 

SOBREVIVÊNCIA INDUG:AO VARIANTES Zip+

100 o, 19 

68 2,6 

36 4,5 

6,3 4,7 

1,1 3,6 0,69 

0,034 0,54 
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Figura 3 - Sobrevivência e indução de profagos em função do tem

po de irradiação por UVL,na presença e na ausência 

de 8MOP,e em função do tempo de irradiação por UVC. 

S:ta.phytoQoeeU6 aUll.eU6 609tet-r. 

28 
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3.3. Efeitos do brometo de etidio e da temperatura elevada 

Também para comparação foram verificados os efeitos do bro 

meto de etídio e da temperatura elevada na eliminação de resistência a 

tetraciclina na amostra 609tet-r.

No primeiro caso, em 4 experimentos realizados, não foram 

obtidas variantes sensíveis; no segundo caso, também de 4 experimentos 

realizados, em apenas um se isolou,variantes sensíveis, com uma frequên-

eia de 0,12%. 

veis foi 0,00%. 

Para todos os controles, a frequência de variantes 

3.4. Conversão fãgica 

Das variantes lip
+ 

isoladas (item 3.1.), bem como da linha 

gem original 609tet-r, foram obtidos lisados com os quais tentou-se con

versão fâgica na PS83A (lip
+ 

+ lip-). 

Apesar de todos os lisados conterem profagos ativos contra 

a PS83A, apenas com o da linhagem original (1609) observou-se conversao 

(Figura 4), tendo sido isoladas, para posterior estudo as variantes con-

vertidas PS83A{L609)A, PS83A(L609)B e PS83A(L609)C. 



Figura 4 - Conversão fagica em S.:ta.phyfoQOQQU6 aWteU6 PS83A. 

ESQUERDA: apôs incubação da PS83A (lip
+

) 
3 dias em caldo nutriente com o 
sado L609 e posterior semeadura 
agar tween-cãlcio, colônias lip
detectadas. 

por 
li-

em 
-

sao 

DIREITA: com lisado obtido de variantes lip +; 
colônias lip- não são detectadas.

30 
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3.5. Fagotipagem 

A linhagem 609tet-r (Zip-) e suas variantes Zip
+ 

isoladas

após tratamento por 8MOP-UVL, bem como a PS83A (Zip
+

) e suas variantes con 

vertidas Zip- (item 3.4.), foram submetidas ã fagotipagem. 

A Tabela 6 mostra a reatividade total das amostras bacte-

rianas frente aos fasos a 100 X RTD. 

3.6. Eletroforese de DNA em gel de agarose 

Com a linhagem 609tet-r e com suas variantes � . sensiveis a 

tetraciclina, isoladas apos tratamento por 8MOP-UVL (item 3.1.), foi fei

ta eletroforese de DNA em gel de agarose. Como referência empregou-se a 

linhagem 13136, portadora de plasmídio para resistência ·ã tetraciclina, 

com peso molecular de 2,9 x 106 daltons (LACEY e GRINSTED3 19?3).

O resultado pode ser visualizado na Figura 5. 
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Tabela 6 - Reatividade de amostras de S.ta.phy.to e.o c.c.U6 a.Ull.e.U6 fren 

te afagos tipadores a 100 X RTD. 

B A e T r R I A s 

CC CC u 
- -

°' °' 

- FAGOS
o o o 
I.O I.O 
....J ....J 
._.. ........ 

r- M -.::1'" LO CC CC CC 
> > > :::,. M M M 

O\ °' O\ °' 00 00 00 
o o o o o V) V) V) 

I.O I.O I.O I.O o.. o.. o.. o.. 

29 ++ ++ 
52 -· +-

52A + +-
79 + 

80 ++ 
3A 
3C 
55 +-

71 

81 + ++ 
6 ++ ++' ++ ++ ++ ++ ++ 

42E - +- ++ ++ 

47 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
53 +- ++ + ++ ++ +-

54 ++ ++ ++ ++ ++ ++ +- +-

75 ++ ++ ++ ++ ++ + 
77 ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 

83A +- + + + ++ +-

84 +- + ++ ++ ++ ++ 0(-) O(+-)
85 ++ + + ++ ++ ++ ++ 

94 +-

95 +- ++ +-

96 +- +-

86 +- +- ++ +- ++ ++ O(+-) O(+-) 
88 ++ +- +- ++ ++ ++ ++ 
89 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

90 ++ + ++ ++ ++ ++
92 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Dll +- +- +- +- +- ++ +-

HK2 

187 -

++: > 50 placas de lise 
+ : 21-50 placas de lise

+-: 1 - 20 placas de lise 
- : não reage 
o : reação de inibição; entre parênteses a reaçao a 1 X RTD



E D C B A 

Figura 5 - Eletroforese de DNA em gel de agarose. 
StaphyfoQOQQU6 auJteCL6. 

A: linhagem 13136. 

B: linhagem 609tet-r. 

SETA: plasmidio para resistência a te
traciclina(PM 2, 9 x 10 6 dal tons). 

C, D e E: variantes sensíveis ã tetra
ciclina isoladas da linhagem 
609tet-r apôs tratamento por 
8MOP-UVL (ausência da banda 
correspondente ao plasmidio 
para resistência ã tetraci
clina). 

33 
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4. DISCUSSAO E CONCLUSÕES

4. 1. Da indução de profagos

As frequências de indução de profagos apôs irradiação por 

UVL, na presença de 8MOP, quando lançadas em grafico em função da dose, 

revelam uma curva de dose-efeito típica, de ha muito conhecida para ou 

tros sistemas lisogênicos (JACOB e WOLLMAN, 1959; KONDO et alii, 1970), 

inclusive aquele do S. epideJuniCÜ-6 (CALDAS, 1963), sob ação de agentes 

físicos e químicos. 

Assim, a partir de uma frequência inicial, reflexo inclusi 

ve do numero de fagos livres na suspensão, a frequência de bactérias que 

são induzidas a liberar fagos começa a se elevar com o aumento da dose, 

passa por um maximo, que varia de acordo com o sistema lisogênico em estu 

do, e decresce exponencialmente, mesmo porque decresce tambêm a sotrevi 

vencia. No presente trabalho a frequência máxima de indução foi de 10% 

para uma sobrevivência de 11%. 
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A UVL, na ausência de 8MOP, é bem menos eficiente na indu

çao de profagos, pelo menos nas doses empregadas. A 8MOP na ausência de 

irradiação, parece não exercer influência na indução, como se pode infe

rir a partir das frequências no tempo O; outras concentrações dessa furo 

cumarina devem no entanto ser ensaiadas para  conclusões 

definitivas. 

mais 

Observando-se a Figura 3, verifica-se que para as mais al 

tas sobrevivências (> 36%) a UVC é mais· eficiente que 8MOP-UVL para a in 

dução de profagos mas, no entanto, a situação é inversa ao se considerar 

a frequência mãxima de indução. 

Também apos tratamento por 8MOP-UVL, curva semelhante a 

aqui obtida o foi por FUJITA et alii (1978) em E. c..oU (À) ·.com uma fre-

quência máxima de indução de 27% para uma sobrevivência de 60%. FUJITA e 

SUZUKI (1978), ensaiando vãrios comprimentos de ondas, desde 298 até 

380 nm, determinaram ser aquele entre 320 e 345 nm o mais eficiente para 

este efeito biológico, com frequências máximas de indução entre 10 e 20%. 

Em H. inó,e.u.e.nzae. prof ago pode também ser induzido por ps� 

raleina-UVL em linhagem selvagem, em linhagem deficiente em reparo por ex 

cisão (uvrl, uvr2) mas nao numa linhagem deficiente em recombinação 

(rec-1); no entanto, eventos recombinacionais per se podem não estar en

volvidos na indução de profagos nessa bactéria jã que ocorre normalmente 

em linhagem rec-2 (GEORGE e NOTANI, 1980b). Estudos semelhantes poderiam 

ser feitos em S. aU/1.e.u.6 mercê da existência de linhagens rec- (WYMAN et 
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alii, 1974), da existência de metodologia para isolamento 

uvr (GOERING, 1979) e da relativa facilidade em se construir 

de linhagens 

linhagens 

lisogênicas (LACEY, 1980). O emprego de tais linhagens seria de impor-

tância para melhor elucidar o mecanismo de ação de furocumarinas-UVL 

so na indução de profagos mas também em outros efeitos biológicos. 

nao 

4.2. Da tura de profagos 

Preliminarmente tinha-se verificado que a partir de linha 

gens lip- de S. aureus, variantes lip
+ 

poderiam ser obtidas, com fre-

quência maior que espontaneamente, apos tratamento por 8MOP-UVL. As fre-

quências obtidas foram de 0,68% (0,036% de sobrevivência) na linhagem 

PS85 (SIQUEIRA JR. e AZEVEDO, 1980) e de 0,44% (0,083% de sobrevivência) 

na linhagem PSS4 (SIQUEIRA JR., não publ.). 

No presente trabalho, com a linhagem 609tet-P previamente 

tratada com 8MOP, foram ensaiadas doses crescentes de UVL e foi verifica 

do que a ocorrência de variantes lip 
+ 

aumenta com a dose ate o. tempo de 

40 segundos de irradiação (0,53% de variantes lip
+

, 11% de sobrevivência) 

quando então praticamente se estabiliza, ao mesmo tempo que a sobrevivên 

eia continua a decrescer. 

Irradiação na ausência de 8MOP, bem como a referida furocu 

marina na ausência de irradiação, não aumentam a frequência de aparecimen 



• '1 .  + to de variantes ��P, pelo menos nas doses de UVL e na 

8MOP empregada. 
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concentraçao de 

Para certas doses,tratamento por 8MOP-UVL ê tao eficiente 

quanto a UVC. 

DUVAL-IFLAH (1972), a partir da linhagem PS54 e apos tra 

tamento por UVC e por acriflavina, observou a ocorrência de 

-r .  + f - • d � O 5% ��P numa requencia e ate , , º para ambos os tratamentos, com

eia espontânea variando de 0,01 a 0,1%. 

variantes 

frequên-

Em trabalho anterior (SIQUEIRA JR. e AZEVEDO, 1980), foram 

tambem ensaiados alguns agentes químicos e os resultados são mostrados na 

Tabela 7. Não so pelo uso de linhagem diferentes mas t�êm pelo cara

ter preliminar do trabalho, seria temerârio uma comparação em termos de 

eficiência mas, de qualquer forma, os dados são coerentes com os âqui ago 

ra obtidos. 

Tabela 7 - Obtenção de variantes Zip
+ 

a partir de linhagem

Zip- de StaphyfoQoeeU6 auJLeu.6 (PS85), apôs trata

mento por agentes químicos (SIQUEIRA JR. e AZEVE

DO, 1980). 

TRATAMENTO 

Brometo de etídio 
Metano sulfonato de etila 4% 
Metano sulfonato de etila 16% 
Cloreto de manganes 
Controle 

VARIANTES lip
+ 

(%)

0,44 
1,04 
1, 71 
0,15 
0,055 
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O fagõtipo apresentado por uma linhagem de S. aWteU6 pode 

ser considerado como reflexo dos profagos que ela contém (OSHIMA et aZii, 

196?), embora hoje se saiba que depende também de restrição e modifica 

ção (STOBBERINGH e WINKLER;- 19??). Pela Tabela 6 observa-se que as va

riantes Zip
+ 

isoladas apresentam reatividade aos fagos diferentes a da li

nhagem original 609tet-1" e isso seria indicativo da cura do profago res

ponsâvel pelo caráter Zip-. No entanto, contrariando as expectativas, jâ 

que DUVAL-IFLAH (19?2) verificou que variantes Zip
+ 

eram susceptíveis ao

lisado obtido da linhagem original PS54, foi aqui verificado que o lisado 

L609 não mostrava capacidade formadora de placas de lise nas 

Zip
+
, exceto na 609V4 .

variantes 

Tentou-se então conversão do fenótipo Zip 
+ 

para Zip - na

PS83A, com lisados obtidos das variantes 609Vl, 609V3, 609V4 e 609V5 . A 

não ocorrência da conversão indica de maneira mais clara que, realmente 

as variantes Zip 
+ 

foram curadas do profago responsâvel pelo carâter Zip -,

embora, jâ que nem sempre susceptíveis ao lisado L609, possam continuar 

portadores de outro(s) profago(s) relacionado(s) mas nao conversor(es).  

~ 

Corno controle, tentou-se, com sucesso, conversao com o li-

sado L609. As variantes convertidas PS 83A (L 609) A, PS 8 3A (L609) B e 

·PS83A(L609)C, se mostraram resistentes ao referido lisado e apresentaram

urna redução na susceptibilidade a diferentes fagos (Tabela 6), e isso e

coerente com a ocorrência de lisogenização da PS83A . Para futuras inves

tigações, estas variantes convertidas seriam mais apropriadas jâ que por-
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tadoras, ao que tudo indica, de apenas um profago, aquele responsável p� 

lo fenõtipo lip-. 

Mas, de qualquer maneira, já aqui fica detectado mais um 

efeito biolÕgico da 8MOP-UVL em bactéria - cura de profago - o que poderâ 

ser útil em futuras investigações tanto sobre a ação de furocumarinas-UVL 

em bactérias, como sobre os mecanismos que se operam quando da ·cura de 

profagos. 

4.3. Da cura de plasmidio 

A resistência a altas concentrações de tetraciclina em S.

aU!l.eU6 pode ser constitutiva, associada com resistência minociclina 

e cromossômica ou, induzível, não associada com resistência a minociclina 

e. plasmidial (ASHESHOV, 1975).

Da mesma forma que outras marcas plasmidiais, a resistên 

eia induzível ã tetraciclina é passível de eliminação por diversos agen-

tes físicos ou químicos, embora em alguns casos ela se mostre excepcio-

nalmente estável, como em linhagens resistentes também a meticilina(LACEY 

e GRINSTED, 1973). Na Tabela 8 são mostrados os resultados obtidos com 

diversos tratamentos. 
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Tabela 8 - Eliminação de resistência à tetraciclina em S.ta.phylococcU6 

awz.e.U6. 

TRATA-
MENTO 

TE 

uvc 

OEM 

AF 

BE 

GuHCl 

LINHAGEM 

- . 

van.as 
- .

varias 

E169 

(5) 
(24) 

609tet-r 
E169 
vãrias* 
1073** 
649 
720 
720a 
1809 
3107 
2292 
A-443

El69 

33 
1074 

El69 
E169 

E169 
- . varias 
- . varias 

3A45*** 

(4)*** 
(8) 

% DE ELI- R E F E R Ê N C I A MINA�O 

0,4 - '9,3 ASHESHOV, 1966 
0,0 

54,6 GRUBB e O' REILLY, 1971 
0,044 LACEY, 19'11 

46,0 GRUBB et aZii, 1972 
0,0 LACEY e GRINSTED, 1973 
9,0 - 16,0
0,0 LACEY e CHOFRA, 1974 
0,5 STIFFLER et aZii, 1974 

82,0 
0,01 ASHESHOV, 1975 
0,06 
0,0 BASTOS, 1979 

. 0,59 - 1,7'7 

5,0 MAY et aZii, 1964 

16,2 - 77 ,8 IGNATOV et aZii, 1973 
o,o - 53,0

6,0 MAY et aZii, 1964 
0,0 GRUBB e O'REILLY, 1971 

4,8 GRUBB e O 'REILLY, 19 71 
0,41 - 3,17 SIQUEIRA JR. e AZEVEDO, 1978a 
0,0 

21,8 - 51,9 COSTA, 1978 

TE= temperatura elevada; UVC= luz ultravioleta curta; OEM = ondas ele 
tromagnêticas; AF = acriflavina; BE = brometo de etídio; GuHCl = clor{::· 
drato de guanidina. 

*8 linhagens resistentes a meticilina.

**sensível a meticilina. 

***linhagem 3A45 apõs tratament·o por BE: 0,41% de eliminação. 
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Divergências entre os resultados obtidos numa mesma amos

tra podem ser atribuídas a diferentes modos de ação dos agentes. A elimi 

nação de resistência parece ser um fenômeno errático e as condições expe

rimentais bem como a linhagem em estudo e o próprio plasmídio podem ser 

críticos (LACEY, 1975), sendo então compreensível as diferenças quantita

tivas observadas para um mesmo agente. 

ASHESH0V (1966) e GRUBB et aZii (1972) obtiveram elimina-

ção de resistência a tetraciclina quer em linhagens doadoras, quer .em 

transductantes; LACEY e GRINSTED·(1973), por outro lado, não conseguiram 

eliminação nem mesmo quando a resistência foi transferida por transdução 

para outra linhagem. Pelo menos com relação a temperatura elevada,parece 

que a estabilidade (ou instabilidade) dessa marca de resistência e 

priedade do plasmídio e não da bactéria que o contêm. 

pro-

Na linhagem 609tet-r, LACEY (1971) obteve eliminação de r� 

sistência ã tetraciclina numa frequência de 0,044%. No presente trabalho, 

com o brometo de etídio variantes sensíveis não foram obtidas e com temp� 

ratura elevada o foram em apenas um experimento numa frequência de 0,12%. 

Apôs tratamento com 8MOP-UVL, variantes sensíveis for am 

obtidas com frequência de atê 1,7%. No entanto, os resultados foram er

ráticos não se detectando efeito de dosagem. 

Os resultados referentes a irradiação na ausencia de 8MOP 

foram tambêm errãticos, não havendo, todavia, evidências da 
-

açao da UVL 

na eliminação da resistência, pelo menos nas doses empregadas. Da mesma 
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forma e pelo menos com a concentração utilizada, a 8MOP parece não exer

cer nenhuma influência sobre o caráter. 

O resultado ob�ido�com-a ele�roforese -em gel de~- agar.ase 

foi bastante claro. Concomitante ao desaparecimento do caráter fenotípi

co após tratamento por 8MOP-UVL, houve também desaparecimento de ,uma ban

da que pôde ser identificada como relativa ao plasmídio portador do gene 

para resistência ã tetraciclina. Assim, a associação 8MOP-UVL poderia 

ser considerada como um novo agente capaz de eliminar plasmídios em S. au 

Jz.e.U6. 

HAHN e CIAK (1971) propuzeram a hipótese de que substân-

cias que se ligam ao DNA por intercalação eliminam plasmídios, por terem 

sua conformação molecular alterada, embora substâncias desnaturantes de 

proteínas é que atuam a nfvel de membrana biológica, também o façam, tal 

vez devido a ruptura do sítio de manutenção do plasmídio 

(SONSTEIN e BALDWIN, 1972a,b; COSTA et alii, 1980). 

na membrana 

YOAKUM e COLE (1978) evidenciaram um paralelismo entre a 

ação de agentes intercalantes (brometo de etídio � proflavina) e de furo

cumarinas-UVL em DNA e mostraram que fotorreação da trioxsaleina com DNA 

de plasmídio ColEl e ColElamp, resulta em alteração (atraso) da mobilida

de em gel de agarose, talvez como consequência de alteração da conforma

ção molecular. Por outro lado, BENSASSON et alii (1978), apresentaram 

evidências de que significantes danos, como ao DNA, podem ser causados às 

proteínas por furocumarinas-UVL; em conexão, MEFFERT (1977, apud VERONESE 

et alii, 1979) evidenciou a localização de 8MOP na membrana de células cu 
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tâneas e FREDERIKSEN e HEARST, (1979) sugeriram que a 4'-aminometil 

trioxsaleina pode se ligar a proteínas ou a lipÍdeos na membrana dos li

sossomos causando sua ruptura. 

Embora essas investigações tenham se valido de métodos 

físico-químicos, sem correlacionar os resultados a dados geneticos,ou ai.!!_ 

da tenham se valido de sistemas biológicos que não microrganismos, elas 

fornecem razoâveis bases para especulações. No entanto, ulteriores estu 

'·dos são necessârios onde os eventos moleculares possam ser bem caracte

rizados. 
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