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l. RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo, verifi 

car a influência do plasmidio R na frequência de mutaçao em 

E�ehehiehia e.ali, comparando-se a frequência de reversao es 

pontânea de auxotrofia para prototrofia entre linhagens port� 

( E O • Nx doras . e.a�� J5 99)e nao portadoras de plasmÍdios (E. e.ali 

A influência do plasmidio na emergência de mutantes 

resistentes i estreptomicina, bem como a avaliação do efeito 

antimutagênico da atebrina (quinacrina) na frequência de re 

vers;es e mutaçoes foram tambim avaliadas nessas duas linha 

gens. 

Verificou-se que a linhagem portadora do pla� 

mÍdio apresentou um aumento na frequência de reversão espont� 

nea para metionina na Órdem de 1,29 a 54,33 vezes e de 2,22 a 

11,56 para prolina. A presença desse plasmÍdio aumentou signi 

ficantemente o número de mutações para resistência i estrept� 

micina. Esse aumento foi da ordem de 99,03 a 343,4 vezes 

maior quando comparado com o da linhagem sem plasmÍdio. Este 



dado pode ser de grande importância pelos problemas 

que acarreta. 

•. 2, • 

clínicos 

Quanto a influência da atebrina na frequência 

de reversão para prototrofia e resistência a estreptomicina 

um ligeiro decréscimo foi detectado, quando se considera a to 

talidade dos experimentos. Contudo, para conclusões definiti 

vas um maior número de dados serã necessário. 
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2. I NTRODUÇ�O

Com o advento da antibioticoterapia a partir 

do 
. ... .  

1n1cio da decada dos 40s e com sua larga aplicação 

anos subsequentes, criou-se a falsa impressao de que 

blemas ocasionados pelas infecções bacterianas seriam 

os 

nos 

pr� 

facil 

mente resolvidos. No entanto, essa ilusão pouco durou, pois, 

ao lado dos benefícios que os antibiÔticos trouxeram princ� 

palmente ao homem, concomitantemente, surgiu o problema de 

formas resistentes, tornando s eu uso muitas vezes ineficaz. 

A causa desse insucesso, com um número conside 

rivel de antibióticos que se sucederam, e decorrente das 

prias leis que regem a genetica bacteriana. 

As bacterias, como todos os seres vivos, 

sentam variabilidade genética que e obtida por mutaçao e 

pr.:=:. 

apr.::_ 

re 

combinação. Através dessa variabilidade, esses organismos P.::. 

dem tornarem-se resistentes as drogas, nao so por um mecanis 

mo de resistência ditado por genes localizados no cromossomo 
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(resist;ncia crornoss3mica) como também ocorre uma resistên 

eia exlracrornoss3mica 

Principalmente esse segundo tipo de resistên 

eia tem sido intensivamente pesquisada dada a sua enorme 1m 

port;ncia aplicada e,por outro lado, muitos tipos de elemen 

tos extracromoss3rnicos (plasmidios) Jª foram descritos. 

Entre eles , podemos citar o plasmÍdio R,que em 

geral, proporciona resistência à multiplas drogas na bactéria 

que o carrega. Esse plasrnÍdio R pode ser transferido de uma 

célula para outra com alta frequência e assim sao transferi 

das resistência i vários antibi;ticos e quimioterãpicos. Des 

sa maneira, a disseminação da resistência multipla as drogas 

em bactérias ê muito fãcil,nao so entre as cêlulas da mesma 

espec1e,como também em bactêrias de, inclusive, generos dife 

rentes. 

Estudos recentes, mostraram que o plasmÍdio R 

de Salmonella typhimuhium, além de condicionar a resistência 

à drogas, tem também a capacidade de proteger a célula 

deira dos efeitos letais da luz UV, aumentar o efeito 

hosp..<:_ 

mutag.§_ 

nico da mesma e também de aumentar a frequência de 

espont�neas, na bactéria portadora desse plasmÍdio. 

fato for comprovado para outros plasmÍdios e outras 

-

mutaçoes 

Se esse 

especies 

bacterianas, o problema da resistência a drogas tornar-se-a 

mais agudo. Bactérias portadoras de plasmÍdio teriam entao 
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maLor ca;:iacídade de desenvolver resistência a novas drogas. 

Torna-·se portanto, de grande ÍE,portância,um es

Ludo da influência de plasrnÍdios afetando a frequência total 

de mutaç;es em bactérias e o estudo das causas reais desse au 

mento de mutaçao. ldêrn disso, pode-·se pensar na possibílid_� 

Je do desenvolvimento de técnicas que visem impedir a emerge�� 

ia ele novas formas resistentes. 

f conhecido o fat o que certas drogas tem .e 
• e .1. e 1 

antimutagênico, isto 
' 

reduzem a taxa de mutação espontl 

•ea ern bacterias (HAHN
_, 

19?6). Nesse caso, a emergencia de 

formas resistentes poderia em parte ser diminuída, se essas 

drogas pudessem ser administradas antes ou em assoc1açao com 

antibiÕticos. Contudo, sao necessarios mais estudos para que 

soluções desse tipo possam ser conseguidas. 

Tendo em vista esses fatos,o presente trabalho 

tem como principais objetiv os: 

a) Comparação da frequência de revers�o d e  a u  

xotrofia para protot2°ofia e m  bactérias portadoras e não port9.

do 2?as 

f o J?mas

1 "7 "1' 7 • 

ae piasmiaios. 

b) Influência do plasm{dio na

resistentes a drogas para as quais ele 

- . 

eme rgenci,a 

nao confere 

de 

re 

e) Avaliação do efeito antimutagênico da ate 

b1·ina (quinac1°ina) na frequência d;;__ mutaçcw de uma mesma li 

nnagem 
1 

'lf" ; w 

com e sem p�asmiaio. 



3. REVISAO DA LITERATURA

-
. 

. 6. 

Uma vez que no presente trabalho varias as 

pectos da resistência antimicrobiana foram abordados, 

sao, para um melhor entendimento serã dividida em dois 

-itens: Instabilidade e Antimutagênicos.

3 .. 1. O fenõmeno da instabilidade 

3.l.l. Aspectos gerais

Os primeiros estudos de mutaçoes que 

a revi 

sub-

ocorrem 

com altas frequências e estão associadas a genes mutadores d� 

tam da epoca pouco posterior a redescoberta das leis de Men 

del (EMERSON, 1914 e 1917). Estudos subsequentes em V!to!.>ophlta 

viJtidi!.> (DEMEREC, 1941) evidenciaram o caráter autônomo de 

diversos genes mutadores que conduziam a um comportamento g� 

nêtico instável. Outros casos de instabilidade foram descri 
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; por McCLINTOCK (1951) em milho, originando o conceito de 

nalementos corrlroladores". Ainda em millio, GREr:NBLATT (1968) ., 

sugeriu que a transposição ocorria apenas na fase ele replic� 

ção tanto elo cromossomo quanto do elemento transponivel, es 

tanclo envolvidos, nesse caso, tanto a transposiçio quanto a

duplicação. Uma visualização bastante interessante ela insta 

bilidade provocada por alterações qualitativas e quantitati 

vas do material gen�tico foi observado em Nicotlana (BURNS e

GERSTEL ., 196?) ., Antl�hhinum (HARRISON., 19?1., 
SASTRY.,

19 ?6.,

HARRISON e CARPENTER., 19??; milho (GAVAZZI e coL
., 

19??). In 

felizmente nesses casos nao foi possivel o isolamento de tais 

regiões mutadas para posteriores cruzamentos e estudos genêti 

cos . 

Também entre os animais, desenvolveu-se esp..::_ 

cial atençao ao estudo das aberrações cromossômicas envolven 

do transposições em Vho�ophila. GREEN (196?., 1969 e 1973).,

estudando esse inseto analisou a instabilidade do locus 111,;hite" 

relacionada i transposição de um "elemento controlador" que 

provoca reversão (pela liberação de tal elemento) e instabili 

dade. Ainda em Vho�ophila, genes instâveis são revistos por 

ALDERSON (1966) e casos de instabilidade sao descritos em ma 

miferos como o Ham�te� (HUGHES e AUSTIN., 1966) e homem (RETHO

Rt e col.
., 

19?4).

Dentre os microrganismos, diversos casos de 

instabilidade foram relatados e BARNETT e DeSERRES (1963) su 
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;eriram que um caso de instabilidade observado 

�aderia ser correlacionado mudanças do tipo transição 

[e bases. N E I/ ME J E R ( 1 9 6 5 ) e N E Til!,JE Y E R e TAYLOR ( .1 9 6 7) a n a 1 i s a

ram instabilidade relacionada a inversão pericêntrica, dando 

origem, atraves de permutaçoes simples a dois produtos: um du 

plicado e outro deficiente e letal. Duplicações relacionadas 

a translocaçÕes e quebras, produzindo derivativos euplÕides 

foram observados por TURNER (19?5, 1977) e mutantes que aumen 

tam a frequência de deleçÕes e possivelmente de perE1uta, em 

Neunohpona foram descritos por NEWMEYER e GALEAZZI (197?). Es 

ses mutantes foram analisados com relação a sensitividade 

luz ultravioleta, recombinação, reparo e suas implicações no 

aumento da instabilidade (NEWMEYER e GALEAZZI, 1978; NEWMEYE� 

SCHROEDER e GALEAZZI, 19?8. 

Tambêm em Saeehanomyeeh casos de instabilidade 

relacionados a perdas de segmentos cromossomicos (HABER, 1974; 

CAMPBEL L  e col., 1975), duplicação e fusão gênica (BOLLON, 1975; 

HANSCHE, BERES e LANCE, 1978) e transposição 

1976) foram descritos. 

(LATEN e co Z-., 

Ainda em fungos (BAINBRIDGE e ROPER, 1966; NGA 

e ROPER, 1968) sugeriram que a instabilidade esteja em grande 

parte relacionada a presença de material genético em exces 

so. Linhagens com segmento cromossomico em duplicata são ins 

tâveis na mitose, sofrendo frequentemente trocas 

sômicas, que podem envolver um ou ambos segmentos 

intracromos 

presentes 
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em duplicata. Variantes melhorados surgem através de dele 

ç;es e, deteriorados originam-se de novas duplicaç;es em tan 

dem e de transposiç;es do segmento extra para novos sítios 

de inserçao, no mesmo ou em outro grupo de ligação (AZEVEDO e

ROPER
., 

1970). A esse tipo de instabilidade foi dado o nome 

de "n5o conformidade mit6tica" (NGA e ROPER
., 1969; AZEVEDO e 

ROPER
., 

19?0 e ROPER
., 

P ALMER e WATMOUGH ., 19?2). 

Uma serie extensa de trabalhos envolvendo di 

versos aspectos da instabilidade em A. nidulanA podem ser ci 

tados entre os quais destacamos: BALL (196?); AZEVEDO (1971
.,

1975); BURR e cal.., (1971); MENEZES (1974); CASE e ROPER(19?5); 

ZUCCHI (1975); ALMEIDA (19?6); BALL e AZEVEDO (1976); AZEVEDO
.,

SANTANA e BONATELLI (1977); P IZZIRANI (1977); GkBRIELLI (1978); 

MENEZES e AZEVEDO (1978) e NIFFINEGGER-SOUZA (1979). 

Entre os procariotos, a adição de segmentos e� 

truturalmente definidos em plasmÍdeos, fagos, e 

bacterianos e a excisão de segmentos específicos 

cromossomos 

de DNA de 

tais elementos pode representar o principal mecanismo na eva 

lução de pro e talvez de eucariotos (COHEN., 
19?6; DOOLITTLE

.,

1978). Alem disso, estudos comparativos dos efeitos produzi 

dos por elementos genêticos transponíveis (transposons) em 

plasmidios e em eucariotos sugerem que segmentos de DNA podem 

desempenhar importante papel na organização e controle da ex 

pressão da informação genética tambem em organismos superi� 

res (COHEN., 1976; REANNEY, 19?6; HELINSKY, 19?6; COHEN e KOPECKO, 

19?6). 
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Certas semelhanças entre transposons e elemen 

tos de inserção com outros tipos de sistemas translocacionais 

:cao citados em E. e.o/!_,{ (COHEN., 1976)
., 

milho (RHOADES ., 1941; 

" CDINTOCK, 1951 ., 1953., 1955., 1965; PETERSON., 1970a ., 1970b ., 1976; 

,1V1:FJAM e SASTRY ., 1974; COHEN e KOPECKO., 1976) .,
S ccfmo n lla 

(DAWSON e SMITH-KEARY., 1963)., 
Vnohophila (GREEN., 1975). 

Transposições desempenhando importante 

na diferenciação de células formadoras de anticorpos 

papel 

(HOZUMI 

e TONEGAí/A ., 1976) é tarnbêm citado assim como os 11etementos 

transponlveis" no fungo A. nidulanh, (NGA e ROPER., 1968; AZE 

VEDO e ROPER., 1970). 

Em todos os casos apresentados a presença da 

duplicação nao s; provoca deleção de segmentos, mas também no 

vas duplicações em tanden, as quais podem causar maior ou me 

nor instabilidade. 

Uma observação bastante interessante e o fato 

de que o comportamento desses s istemas instáveis 
-

e bastante 

semelhante seja em bactéria, milho, fumo, Vholophila, rato e 

homem. 

3.1.2. Instabilidade em bactérias 

Dentre os microrganismos, em especial as bactê 

rias, diversos casos de instabilidade tem sido relatados e '
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li
) S e e o l .. ., ( 1 9 5 4) e GOL D .S :I1 E1 I 1V e S J,,j O O T { 1 9 5 5) e o r r e 1 a e i o

naram altas taxas de mutaç;o para resistência auxotrÔfica em 

E. e.ali com genes mutadores.

Genes mutadores sao considerados entidades que 

podem ser mapeadas no cromossomo e induzem um aumento aprecii 

vel na taxa de mutação em outros genes, sendo que esse 

to ocorre na ausência de agentes mutagênicos físicos e 

'os . Genes desse tipo jâ foram detectados em várias 

aumen 

.,. . quim.:i:_ 

linha 

'; ,:' n s b a c t e r i a n a s i n e l u i n d o E • e. O li , S alma n ella .typhimulliu.m 

(MIYATAKE, 1960), Pllo.teuó millabilió (BªHME, 196?) , 

meningi.tidió (JYSSUM, 1968) e Bac.iÚló óU.b.tilió (GROSS, KARAMA 

TA e HEMPSTEAD, 1968), 

Vários mecanismos de açao foram postulados p� 

ra os genes mutadores. Entretanto, questões rudimentares a

respeito da genêtica formal e envolvimento fisiolÔgico e bio 

químico de cada gene mutador na replicação do DNA s ao falhas, 

o que torna difícil descrever em detalhes moleculares o nível

em que cada produto do gene mutador estã envolvido na 

missao da informação genetica. 

trans 

Para o caso do gene mu.t T, CDX e YANOFSKY, 

(1969); HANAWALT e HAYNES (1965) demonstraram que a açao mu 

tadora seria consequência de um sistema defeituoso de reconhe 

cimento de erro, associado com a replicação de DNA(COX, 1973), 

os quais permitiriam que certas classes de erros de pareameE_ 
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to de bases fossem fixados durante a replicaçio subsequente. 

Consequentemente a célula mutante exibiria urna sensibilidade 

aumentada ; inativaç;o aos danos do DNA, acompanhada pelo au 

menta da mutabilidade espontinea. Esse modelo de açao e tam 

bem postulado para o gene rnutador estudado por MO!-iN e KAPLAN 

(196?) em E. coti, JYSSU!vf (1968) em N. me,Vi,tn9Lt,{d,{,6 

B�HlvJE (196?) em Pnoteu,6 minabiti,6, 

YANOFSKY, CORN e HORN (1966) observaram 

e por 

tam 

bêm que esse gene aumenta exclusivamente a taxa de transver 

sao de A:T ➔ C:G. Como consequência dessa conversio unidire 

cional de pares de bases, observa-se um pequeno aumento do con 

teÚdo de C:G do mutante mut Ti, aumento esse que ocorre duran 

te crescimento prolongado. Além disso, considera-se (COX
.,

19?3) que a ação desse gene pode ser suprimida pelo supressor 

h um 4 4 ( i s o 1 a d o e ma p e a d o por R A Y
., 

1 9 ? 9 ) ., e que d u p 1 o s 

tes (mut T1 dna E) apresentam alteraç;es na morfologia 

mutan 

da ce 

lula e síntese de DNA. Foi também descrita em E. coti uma 

instabilidade mutacional relacionada ao gene supressor "oc�e" 

(BRIDGES e col.
., 

19?1). 

Corno um segundo modelo de açao, fvEINBERG e

LATHAN (1956)., COUGHLIN e ADELBERG (1956) sugerem que o ale 

lo rnutador resulte de uma mutaçao no gene estrutural ou reg.1:: 

lador envolvido na síntese de bases, o que poderia causar a

insuficiência de urna base, Consequentemente, tal insuficiên 

eia poderia ser mutag�nica da mesma maneira que a morte por 
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1 l ta cl e t i n1 �Ln a ( s ta r v ti o n) ( C

., () }-/ l�1 !V e E A l? 1E!54). 

. 13. 

Sobre s s e a s r: . , n t o , C O U C !J L J N e A D,�' 7; i3 F R e; ( 1 9 5 6 ) 

i n f L: r e 111 q tJ e a 111 u t a ç a o b ;J e t e r i a_ n a p o d e s e -r e o 1 �> 2 q u ê 11 e i a d e u 111 a

1.ntl,rr çao no ;s,ecta oli,�rno do DNA e concluc,m que a falta csp_<:_

cifica de timina � mutagênica em E. coli, pelo e nos 

propriedade fenotipica estudada ou seJa, isolamento de 

{ , + tes 1z.ó •

para a 

mutan 

Um fato interessante foi observado por BRESLER 

e col.� (.19?0) os quais relacionaram que mutantes i nd u zid os 

nessas condiç;es continham les;es genéticas em diferentes c1s 

trons que codificavam para a sintese de amino�cidos, nucleotf 

deos, vitaminas, etc. e que, o raro fenômeno de mutagênese com 

pleta resultava de erros na replicação, induzida pela baixa 

replicação de DNA ou por um desequilfbrio de p r e cu r s o r e s do 

mesmo. 

Outra possivel a lternativa para a açao de g5:_ 

nes rnutadores foi postulada por KIRCHNER (.7960) e KIRCHNER e 

RUDDEN (1966) em S. typhimuhium, os quais consideram que es 

ses genes podem causar mudança qualitativa na sfntese de ba 

ses, que resultaria na formação de bases an�logas mutag�nicas, 

acarretando erros na replicação. 

Por outro lado, o gene mutador poderia também 

produzir uma DNA polimerase mutada a qual permitiria erros na 

replicação do material genético. Tal DNA polimerase mutante 
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foi consi(Lr;1ela por Sl)F,'Y R (1.9U5) co o �;\�ndo i'.-1 r e s p o n ,: ;í v e 1 

pelo grande a nto na frcqu�ncia Je exibida 

uta tcs do f go T 4 , s _,. . 
-

SlVC.LS L1 Lc•-;:11)CJ.':ltura . Uma 

vez que C?sscs 1;1utantes forcim mapc.>dos no gene 43, foi suger2:_ 

cl o q u e um a lií u t a ç a o 11 111 z'. e e .s e II n o g e n e e s t r u t u r a 1 d a D N A P 0 1i

crase fago e:,pecifica, produzia uma enziL1a alterada que nao 

selecionava as bases. Desse modo, bases n�o coraplementares 

poderiam ser inseridas mais frequentemente no DNA desses mu 

tantcs durante a replicação, o que levaria ao aumento na taxa 

de mutação. 

A evid�ncia concreta para essa idêia porêm,foi 

proporcionada por HALL e LE'HMAN (1968). Esses autores demons 

traram uma frequ�ncia de erros no DNA sintetizado "in vitro", 

por uma polirnerase mutante purificada de c�lulas infectadas 

com Ls5 (mutante do fago T4 e que possui gene mutador). Pos 

teriormente, DRAKE e ALLEN (1968), DRAKE e col . ., (1969) desc.re 

verarn urna sêrie de mutantes do gene 43, 
.,. . 

-

sensiveis a ternperat� 

ra, os quais tinham taxa de rnutaçao marcadamente 

os designou de antimutadores, 

reduzida e 

Para explicar como diferentes mutaçoes podem 

levar a fenômenos opostos, isto ê, mutador e antimutador, 

MUZYZKA
., 

POLAND e BESSMAN (.1972) propuzeram que a taxa de 

mutação espont�nea reflete a taxa relativa de inserção e re 

moç�o de nucleotfdeos no terminal 31 da cadeia, durante a si n 

tese de DNA. 
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Um ol1tro 

r o 

do 

r a e e 1 , 1 l .:1 r o '-, , 1 e l é' v ;1 r i a 

1.J 11 s te :� c1 o q e 

ié•U ta 

d. er 

e uín nu 

na e o n e z2 n t r a (; a o ele 
++ 

1-J 11 u ,11 a D ;\li\ purificada 

p d e t e r a :; u a L' ,; p c i f i e i d d e a l ,, .e :, d a d e t ;i l 

ri{) u 11 (' l e-o t. L d e os l' u o d e s o:'< ir i b nu e: l e o t "í d e os

dos no DNA ( FA C H L" R e C ll M B RL I iV., 19 6 3) 

çucs cm bactêri:1s (DElJEREC e !!ANSl'c"N
., 

1951) e 

odo que, t nto 

incorpor_�_ 

e :1 u s :indo rnu ta

fagos (ORGEL 

e
- -

Porem nao s e  sabe se esse mecanismo ºP.<:. 

3.1.3. Instabilidade devido a plasmídios 

Como j; citado, o problema instabilidade ê bas 

ts1nte complexo 
-

. 

e varias sao as causas e explicações para sua 

ocorrencia, assim como sao v�rios os padrões de instabilida 

de , Em bactêrias, alêm da presença de genes mutadores foram 

descritos casos de instabilidade relacionados a reversao de 

marcas auxotrÔficas (DARLI!VG'l'ON, 1966; KTN N e col.
., 

19?8) 

e biossrntese de amino�cidos (RIYASATY
., 

1966). Outros auto 

r,2s consideram que a instabilidade em bactêrias s eja conseque2:1: 

eia de alguma forma de interaç20 entre cromoss omo e um elemen 

to de natureza cpiss�mica ou plasmidial (GUNDERSE 

Lif'
) 

1Dt�2)
_, 

endo que !/SO!i e Tl'll-KEARY (lJô.3) 

no;:,e de "epis;;on,os c:on.trola :ees 11 aos ele1:1entos 

JYSSUM e 

sugere:n1 

- . 

o 

rcsponsaveis 
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re:la in�)tLtbíJ id.�:c.12 L s :iiU!H'_ a. 

P 1 as 1:dius R de: i :_; t -f� n eia s d o e 1 e ,\ e n_ tos ge n_�_ 

ticos L!xt.racru ossu 1cos que 

subst'i,"incias antib e ter 1 a 11a. s , 

, • q • ...... * 

e < � r� J_ a In r e s :L s L e: 11 e i a 

J. n e 1 ui nd o 

--
. 

r p1cos e sais de (:tais (Sl,íI'l'H
., 

196?; SMl H e DA✓IS
., 

Or1g1.nalmente esses L'lc0 me ntos foram encontrados cm 

'Jdrlt-3.S 

quimiot_� 

-196?). 

cspêcies 

de Slúge .. ffa no ,fapão {ífATANABE, 1963). Subsequentemente fo 

ram observados em todo mundo e com uma distribuição em todas 

as espécies de bactérias entéricas, sendo atualmente conside 

rados a base comum para a resistência �s drogas �ntre todos 

os organismos isolados, 

O mecanismo pelo qual os fatores R conferem r� 

sistência i drogas é de grande interesse uma vez que médicos, 

dentistas, agronomos, veterinários, etc., acham-se diante de 

um problema complexo, com profundas irnplicaç;es de ordem 

clínica, ética e epiderniolÕgicas, jâ que a transferência des 

se material genético extracrornossômico pode ocorrer entre bactê 

rias pertencentes a urna mesma espécie como também entre bactê 

rias de espécies diferentes. 

A resistência bacteriana associada com plasml 

dio R foi considerada p,or algum tempo
1 

como resultado do de 

créscimo da permeabilidade as drogas (P0LL0CK
., 

19 60 e RICHM0ND,

1965); evidências posteriores contudo, sugerem que esses pla� 

mÍdios possuem genes para enzimas individuais que inativam o 



. 1 7 . 

,'\ e")- r-

�,' () 0; /lAIV e :WDSXY, /968)., 

p.1 i]i,a í 1 
� iV e 85) 0 

' -

i) e 1n que os plasmÍdios 1etc:.Ljn1na1n 

e �1 r e t (:11· e s n1 n t e L1 u s e n t e s n o r e s 2 e '\l a t. Ô r i o 

senico bacteriano. Entr tanto, é1lzuns pl:,;;mÍdios 

t ;i n t e s p a r a p r o move. r a t r ;J 1 s f e rê n e ia i n t e" r c e 1 u 1 a r 

b;Jct:erianos. 

sao 

d e 

Descobertas ulteriores íJACOB e WOLMAN, 

e LURIA í1962) postularam que alguns plasmÍdios regulam 

senes 

1 961) 

a 

atividade biossint�tica da bact�ria a nivel g�nico, estimulan 

do, inibindo ou mesmo modificando a express20 fenotipica de 

genes específicos. Por cutro lado, J3UJ11I'I!v
., 

JACOB e MONOD
., 

1960); YAR-

MOLISNKY
., 

JORDAN e WEISMEYER (1960), LURIA (1962) indicaram 

que os plasmidios podem estimular a atividade de genes bacte 

rianos sob condiç;es especiais. No entanto supress�o total de 

funç;es gen�ticas normais por plasmidios n�o foi 

pelo menos em bact�rias. 

observado, 

Uma observaç�o bastante interessante e que me 

rece atençao especial devido as implicaç;es clínicas e 

gicas que acarreta, � o fato de certos p1asmÍdios, tais 

biolÔ 

corno 

os plasmidios R ou os colicinog�nicos, reduzirem a susceptibi 

1idade de seus hospedeiros dos efeitos letais da irrac1iaç::Ío 

U.V., aumentando porem, o efeito mutag�nico da mesma com res

peito a reversao de certas mutaçoes causadoras do car�ter au 



j) r ) e\) ( o

JJI, l i39_; l-'ac !.ll-,Cj ID!,2j l9!:3a_, /9/?b_; 1 LLAT
_, 

n t) �

l 9 '/ 5 _;

!) j-'( [ t !)]✓]'[ !) 
.C! 'FJN., 1977_; e 11 _, 1 9 ? 7 _; r/ 11 r 1< e, 1 9 '/ 7 _; 

IDli e !'/llL10,;R, 1;)'/9). 

!\ 1 rn d ,, s ,, s f: t o s , f o i L dz.-1 ob�-3 .c·v:1.do, que o 

dtç o a 

e f ,ô L t o s , a u ,n e 11 t a t a , ,1 b � m a f r e q u :; n c i a d e r e v e' r s a o c::::,pontânea 

de algumas rnutaçoes de ponto (mutantes hih) em derivados de 

.s . 1976 e 1979) • A 

essa capacidade do plasmidio de aumentar a frequ�ncia de re 

versao espont�nea, esses mesmos autores (MORTELMANS e STOCKE� 

19?9) utilizam o termo tado1° 1
\ em analogia com o te nno 

utilizado para genes localizados no cromossomo (genes mut:ado 

res), para diferenciar da habilidade do mesmo de aumentar o 

efeito rnutagenico da luz U.V.

Contudo, o mecan1.smo (s) responsâvel por esses 

fen3menos sao desconhecidos, embora uma possibilidade 

seja que o plasrnidio produza ambos efeitos (proteç;o e 

obvia 

aurnen 

to da mutag�nese), por aumentar a capacidade do hospedeiro, 

no reparo de danos do DNA produzidos pela luz U.V. , por algum 

processo sujeito a erros. 

A hipotese considera que o R 4 5 especifica urna 

DNA polimcrase mais sujeita a provocar erros nas trocas de ba 

ses que a enzima hosp�deira normal. Essa (s) �,nzima portanto, 
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seria utilizada especificamente para reparar quebras no DNA 

causadas pela luz U. V. (explicando o efeito protetor e aumen 

to mutagênico da mesma) e também na replicação 

não irradiadas (explicando a ação mutadora). 

de bactérias 

Considerando essa hipÕtese, apenas um gene pla� 

midial seria responsável pelo efeito mutador, proteçao a luz 

U.V. e aumento mutagênico. Entretanto, esses efeitos, não fo

ram observados em hospedeiros mutantes he� A, embora não fos 

sem diminuídos em hospedeiros uv B e num mutante pol A (falta 

atividade da DNA polimerase I "in vitro"). Esses fatos, leva 

ram MORTELMANS e STOCKER (1979) a proporem que a ação do R46 

(e muitos derivados, incluindo o pKM 101), resulte da ativida 

de de um gene uvp (proteção a U.V.) ou genes que causam aume� 

to da capacidade de reparo e que outros plasmídios possuem 

-

genes com açao similar a esse. 

Uma observação bastante interessante, e que al 

guns, mas nem todos plasmidios que protegem as células dos 

efeitos letais da luz U.V., aumentam a frequência de reversão 

espontânea de mutações hi.ó G 46 (MORTELMANS� 1979); portanto, 

o grau desse efeito varia de acordo com o plasmÍdío.

Várias formas mutantes do R46, mostraram que 

as propriedades: proteção e aumento mutagênico da-.-"(uz U.V., 

eram determinadas por dois ou mais genes. Destes, um denomí 

nado uvp, aumentava a capacidade de reparo sujeito a erros, 
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causando assim proteçao e aumento do efeito mutagênico da luz 

u.v. Outro gene (s) na ausencia do uvp aumentavam grandeme� 

te a frequência de reversão espontânea (propriedade mutadora) 

do gene cromossômico hi� G46 (MORTELMANS e STOCKER, 19?9).

3.2. Antimutagênicos 

Um dos principais obstáculos na terapêutica 

com antibióticos tem sido a frequente emergencia 

rias resistentes. 

de 

Casualmente, genes para resistência a 

bacte 

antibió 

ticos foram incorporados aos plasmÍdios. Devido a fantástica 

pressão de seleção que foi aplicada durante os Últimos vinte 

anos, esses plasmídios de resistência se disseminaram por to 

do mundo. 

Em geral, resistência, determinada por estes 

elementos extracromossÔmicos constitui um problema medico mais 

serio do que a determinada pela resistência cromossômica. Es 

ses elementos sem o devido controle estão sendo os 

responsáveis pela volta do tratamento das infecções 

pre-antibiotica (COSTA, 19?4; TRABULSI, 19?3 e 1975; 

AZEVEDO e COSTA, 19?6). 

grandes 

era 

CAMPOS, 

Tendo em vista tao grave problema,inÚmeros tra 
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balhos foram e continuam a ser realizados, visando a possibi 

lidade da interferência na expressão genética dos plasmÍdiOs 

R. De fato, algumas drogas como os agentes intercalantes,por

exemplo, demonstraram ser capazes de causar a eliminação ou 

"cura" de plasmidios, tornando,assim, bacterias resistentes 

em sensiveis. Entre essas drogas podemos citar os corantes 

de acridina (CHABB ER T, 1964; BIROTA, 1960), brometo de etÍdio 

(BOUANCHAUD, SCAVIZZI e CHABBERI', 1969; SIQU EIRA JR. e col.,

1975)
., 

dodecil sulfato de sÕdio (TOMOEDA e col., 1968) e elo 

ridrato de guanidina (COSTA, 1978) e outros. 

Os primeiros estudos sobre antimutagênicos, em 

bactérias foram iniciadas por NOVIC K  e SZILARD.(1952).

te uma investigação sobre a ação mutagênica de vários 

Duran 

deriva 

dos. das purinas, foi observado que a guanosina impedia a

emergência de mutantes resistentes ao fago Ts em E. c.oü. Eles 

observaram também, que mutações induzidas por vários mutagêni 

cos químicos, assim como mutação espontânea de E. e.ali ao fa 

go T 5, eram fortemente diminuídas pela guanosina. Outros nu 

cleosÍdeos apresentaram também o mesmo efeito antimutagênico. 

Entretanto o mecanismo deste efeito permaneceu obscuro. Rece� 

temente CLARKE e SHANCKEL (1975), sugerem que os nucleosÍdeos 

atuem prevenindo a indução de um sistema de reparo sujeito a 

erros (portanto mutagênico), cuja ação é induzida em 

tas a lesões no DNA. 

respo� 

Estudos sub seque n te s d e WEBB e KUBITSCH EK ( 196 3),
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com compostos intercalantes tais como acridina orange (na au 

sencia de luz), demonstraram que estas substâncias reduziam a 

taxa de mutaçao induzida pela cafeína em 70%, assim como a ta 

xa de mutação espontânea de E. e.ali ao fago T 5 • Esses auto 

res propuzeram que a complexa intercalação da acridina orange 

- . com o DNA e a estabilização resultante, eram 

lo efeito antimutagênico. 

responsaveis P..::_ 

Também em Staphyloc..oc..c..u-0 au�eu-0 e

ae�ogene-0, SEVAG e DRABBLE (1962), registraram que a presença 

de espermina impedia o aparecimento de mutantes ã estreptomi_ 

cina e penicilina, o que levou os autores a proporem que "p� 

Ziaminas podem atuar como antimutaginicos". 

Considerando que o efeito antimutagênico da e� 

permina resultava da formação de um complexo DNA-espermina, 

SEVAG (1964), SEVAG e ASHTON (1969) 
-

investigaram a açao anti 

mutagênica de outra aminoacridina (quinacrina). Essa substân 

eia anti-malãrica, semelhante a espermina, estabiliza o DNA 

contra desnaturação pelo calor (KREY e HAHN, 1974) e e, o pr� 

tótipo das aminoacridinas intercalantes do DNA (KREY,1962; LER 

MAN, 19 6 3). 

Dando continuidade a esses estudos, BACH e JOHNSON 

(1971) examinaram 200 compostos para a atividade antimutagêni_ 

ca de prevenir o aparecimento de mutantes resistentes 

treptomicina em E. c..of•i, portadora de um gene mutador. 

a es 

Para 
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vários desses compostos, correlação dose/resposta foi similar 

a da quinacrina. Ainda que o mecanismo detalhado da açao de 

antimutagênicos nao seja bem c onhecida, um considerável volu 

me de estudos (Ver revisão de CLARKE e SHANKEL., 1975 e HAH N
., 

1976)., leva-nos a concluir que a quinacrina e outros compoE_ 

tos cujas estruturas satisfazem o requerimento obrigatório de 

intercalação no DNA atuam como antimutagênicos. Muitos 

balhos inclusive, relativos a utilização da quinacrina 

tros antimutagênicos) em combinação com antibióticos na 

tra 

(e ou 

pr� 

venção de doenças infecciosas foram realizados (SHARDA
., 

CORNFELD

e MICHIE ., 1966; ESHLEMAN e col • ., 1970). 

Infelizmente falta ainda uma melhor elucidação 

da açao dos antimutagênicos à nível molecular. são necessa 

rios tamb�m estudos principalmente em terapia experimental e 

clínica, da utilização do princípio antimutagênico, na supreE_ 

sao de mutaçoes para resistência à drogas, em organismos, cu 

jos eventos mutacionais impedem o sucesso das mesmas, na medi 

c1.na curativa. 
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4. MATERIAL E MtTODOS

4.1. Linhagens utilizadas 

4. l. l. Linhagem de E◊ehekiehia eoli J 5 

Mutante auxotrÓfico, deficiente para prolina e 

metionina. 

4. 1.2. Linhagem de E◊ehekiehia eoli 99

Prototrofica e portadora de plasmÍdio R, que 

confere resistência ao cloranfenicol (200 µg/ml), 

(200 µg/ml), tetraciclina (200 µg/ml) 

(50 µg/ml). 

bicloreto de 

canam1c1na 

- . 
mercurio

4.1.3. Linhagem de E◊ehekiehia eoli K12 712 R 

Resistente a estreptomicina (1.000 µg/ml), au 
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xo trÕfica para pro lina, hist id ina, triptofano e incapaz de uti 

lizar lacto se co mo fon t e  de car b on o .  

A linhagem de E�che�ichia cal;__ J 5 fo i 

pe lo Pro f. Gilbert i Moreno,do Inst ituto Básico de 

cedida 

B io lo gia 

Medica e Agríco la, UNESP, Campu s de Botu catu; a lin hagem 

E. coli 99 e E. coli K12 por Charton e-S o uza,

de F e deral de Minas Gerais. 

da Un i versida 

4.2. Drogas antimicrobianas 

Ácido nalidÍxico (Nx) 

Bicloreto de mercúrio (Hg) 

Sulfato de canamícina (Km) e 

Hetacilina potâssica (He) 

Cloranfenicol (Cm) 

Sulfato de estreptomicina (Sm) 

Tetracíclina (Te) 

Winthrop Products Inc. 

E. Merck.

Laborterãpica Bristol S.A. 

Parke-Davis Ltda. 

Fontoura - Wyeth Indústrias Far 

macêuticas S.A. 

P fizer Inc. 

4.3. Meios de cultura e soluções usad as 

4.3. l. Nutriente Agar (NA) Difco 

Extrato de carne 

P eptona • .

3,0 g 

5,0 g 



Ágar 

Água destilada esterilizada . .

4.3.2. Nutriente líquido (NL) Difco 

Extrato de carne 

Peptona 

Água destilada esterilizada. 

4.3.3. Meio Mínimo sôlido (MM) 

15,0 g 

1. 000 ml 

3,0 g 

5,0 g 

1. 000 ml 

. 26 . 

Preparado de acordo com AZEVEDO e NEDER (1963).

FÕrmula 10 x forte 

(NH4)2S04 . .

MgS04x7 H20. 

Citrato de SÕdio x 5  H20 

Ágar 

Água destilada esterilizada. 

Glicose, concentração final. 

pH . . 

105 g 

45 g 

10,0 g 

2,5 g 

4 , 7 g 

16,0 g 

1.000 ml 

0,2% 

7,2 
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Todos os componentes , com exceçao do sal de

magnésio foram colocados em frasco contendo 1.000 ml de agua

destilada. Após completa dissolução, o sal foi adicionado e

a solução autoclavada.

A solução de glicose foi esterilizada separad� 

mente. 

No momento do uso preparou-se 500 ml de 

duplo concentrado (16 g/500 ml) e após esterilização 

agar 

adi cio 

nou-se à solução salina (diluída de 1:10) , juntamente com a 

glicose (para concentração final 0 ,2%). 

4.3.4. Solução salina (0.85%) 

NaC 1. . 8,5 g 

Água destilada esterilizada 1. 000 ml

Colocou-se 9,0 ml da solução salina em frascos, 

autoclavou-se e manteve-se à temperatura ambiente. 

4.3.5. Solução de Atebrina (10 mg/ml) (At) 

(Quinacrina-dehydrochloride-Sigma) 

Atebrina . .  

Solução salina 

100 mg 

10 ml 

A solução foi mantida em frasco escuro ã 4 ° C. 



4.3.6. Solução de Aminoãcidos (10 mg/ml) 

Metionina (M) 

Prolina (P) 

Cada um dos aminoácidos foi diluído em 

agua destilada esterilizada 

4. 4. Preparo das Drogas 

4.4.l. �cido Nalid,xico (Nx) 

Ácido Nalidíxico • •  

Na0H (0,lN) 

Água destilada esterilizada • 

4.4.2. Cloranfenicol (Cm) 

Cloranfenicol . 

Álcool metílico 

Água destilada esterilizada . 

4.4.3. Tetraciclina (Te) 

Tetraciclina . .

Ácido clorídrico (0.l N) 

Água destilada esterilizada • .

100 mg 

100 mg 

10 ml 

100 mg 

0,2 ml 

9,8 ml 

100 mg 

1,0 ml 

9,0 ml 

100 mg 

1,0 ml 

9,0 ml 

. 28. 



4.4.4. Bicloreto de mercúrio (Hg); Canamicína 

Estreptomicina (Sm) e Hetacilina (He): 

Droga . .

Água destilada esterilizada 

4.5. Esterilização e incubação 

100 mg 

10 ml 

A esterilização dos meios foi feita em 

clave por 15 minutos à 1 atmosfera de pressão. 

• 2 9.

(Km) ; 

auto 

A temperatura de incubação em todos 

tos foi de 37 °

C. 

experimeE, 

4.6. Determinação dos niveis de resistência 

Os níveis de resistência das linhagens foram 

determinados pelo metada da diluição em placas. Quantidades 

adequadas de cada droga em solução (Tabela 1), completadas p� 

ra 20 ml com nutriente ãgar, mantidos à 45
°
c, foram coloca 

dos em tubos de ensaios e a seguir, agitados e distribuídos 

em placas de Petri. Após a solidificação do meio de cultura, 

as placas foram conservadas entreabertas em estufa asseptica 

para eliminação do excesso de umidade. 
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Tabela 1 - Quantidade e diluições apropriadas das drogas a pa� 

tir de solução de 10 mg/ml para resultar nas con 

centraçÕes finais desejadas. 

Quantidade da solução Diluição da Concentração 
adicionada/placa, com solução da final da dro 
pletadas p/20 

0,2 ml 

0,4 ml 

1,0 ml 

2,0 ml 

0,4 ml 

0,8 ml 

1,0 ml 

2,0 ml 

0,4 ml 

1,0 ml 

2,0 ml 

ml e/NA droga ga/placa 
(µg/ml) 

10-2 1 

10-2 2 

10-2 5 

10-2 10 

10-1 20 

10-l 40 

10-1 50 

10-l 100 

S/D 200 

S/D 500 

S/D 1.000 

Amostras das linhagens foram incubadas em nu 

triente liquido por 18 a 20 hs e a seguir inoculadas 

trias nas placas contendo antibiÕticos. 

por es 

A linhagem de E. e.o.ti K12 foi utilizada como 

indicadora ou controle da atividade das drogas, uma vez que, 

seus níveis de resistência foram previamente determinados (CEAR
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TONE-SOUZA, 1975). 

A viabilidade das amostras foi verificada ino 

culando-se as mesmas em meio isento da droga. 

Após o período de incubação de 24 hs, 

deu-se a observação do crescimento das amostras. Na

proce

determi 

nação da concentração mínima inibitória (CMI) e nível de re 

sistência das linhagens, utilizou-se o seguinte critério: qua� 

do a linhagem tinha o seu crescimento impedido, por exemplo, 

por u ma concentraçao de 20 µg/ml, esta era considerada a CMI

para essa linhagem enquanto que, seu nível de resistência se 

ria a concentração imediatamente inferior, ou seja, 10 µg/ml. 

4.7. Isolamento de mutantes com resistincia cromoss6mica 

ao Acido NalidTxico 

O isolamento de mutantes foi feito pelo método 

da placa gradiente (SZYBALSKY, 1951), fazendo-se duas 

ferências no ácido nalidíxico. Os gradientes utilizados 

ram os seguintes: 

19) O a 20 µg/ml

29) O a 50 µg/ml

trans 

fo-

As colônias que apareceram no Último gradiente 
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foram transferidas para nutriente 
-

agar e mantidas em estoque. 

Para confirmação da mutaçao para resistência, 

esses isolados assim como a linhagem original, foram novamen 

te semeados em placas de Petri contendo nutriente ágar acres 

cido de O, 5, 10, 20, 30 e 50 µg/ml de ácido nalidÍxico. ApÕs 

24 hs de incubação foi observado o crescimento das colônias. 

4.8. Transferência das marcas de resistência 

Para a transferência das marcas de resistência 

da linhagem doadora para a linhagem receptora, foi utilizado 

o processo da conjugação (LEDERBERG e TATUM� 1946).

As linhagens foram cultivadas separadamente em 

10 ml de nutriente líquido por um período de 18 a 20 hs. A se 

guir, 0,1 ml da cultura doadora e 0,9 ml da receptora foram 

inoculadas num mesmo tubo com 9 ml de nutriente líquido. ApÕs 

a incubação, sem agitação, por um período de 4 a 5 hs,semeou

-se 0,1 dessa cultura em placas seletoras. 

Foram utilizadas placas seletoras para cada mar 

ca cuJa transferêmcia estava sendo pesquisada, (Cm, Te, Km, 

Hg e He) Cada placa seletora alem da droga pesquisada conti 

nha 10 µg/ml de ácido nalidÍxico. 

Para o controle as linhagens doadora e recept� 
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ra foram semeadas nas placas a, b, e, d. 

As placas continham: 

Placa a - Nutriente ágar e ácido nalidíxico na 

mesma concentração das placas seleto 

ras. 

Placa b - Nutriente ágar e canamicina ou elo-

ranfenicol ou tetraciclina ou bielo 

reto de mercúrio ou hetacilina na mes 

ma concentração das placas seletoras. 

Placa e - Nutriente agar, ácido nalidÍxico e 

canamicina ou cloranfenicol ou tetra 

ciclina ou bicloreto de mercúrio ou 

hetacilina na mesma concentraçao das 

placas seletoras. 

Placa d - Nutriente agar isento de drogas. 

As placas controle e seletoras assim prepar� 

das eram incubadas durante 24 hs. Apôs esse período de tempo 

observou-se o crescimento das amostras. Quando a 

eia de resistência era constatada procedia-se a 

da amostra. 

transferên 

purificação 
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4.9. Comparação da frequência de reversao de auxotrofia p� 

ra prototrofia entre linhagens portadora e nao port� 

dora de plasmidio 

4.9.l. Preparo do inõculo 

Pequena quantidade de células provenientes de 

culturas de 24 hs, de linhagens auxotroficas de E. eoli, cuJa 

reversao se queria ensaiar, foram inoculadas isoladamente em 

frascos contendo 10 ml de nutriente líquido e incubadas sem 

agitação, por um período de 24 hs. Em seguida as culturas 

foram centrifugadas ã 5.000 rpm (Sorval Superspeed RC 2B) por 

10 minutos, os sobrenadantes retirados e os sedimentos ressus 

pendidos em 10 ml de solução salina. Essas suspensões foram 

novamente centrifugadas (5.000 rpm/10 min) e os sedimentos 

ressuspendidos em 10 ml de solução salina, obtendo-se uma sus 

pensão bacteriana com cerca de 109 células por ml. 

4.9.2. Preparo das placas 

Preparou-se diferentes séries de placas conten 

do 
� . 

meio minimo acrescido de prolina 

acrescido de metionina (50 µg/ml) 

dos com nutriente liquido (0,01%). 

(50 µg/ml) e

Os meios foram 

� . 
meio minimo 

enriqueci 

O enriquecimento dos meios 

de cultivo foi realizado a fim de que as bactérias apresenta� 
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sem um certo numero de divisões no meio mínimo, possibilita� 

do dessa forma o aparecimento de mutações retardadas (delayed 

mutations) (DEMEREC, 1972). 

do 

Como controle foram preparadas placas conten 

� . meio m1n1mo e placas contendo meio mínimo acrescido de pro

lina e metionina (50 µg/ml de cada droga). ApÕs a solidifica 

ção dos meios, s�meou-se 0,1 ml da suspensão bacteriana por 

placa. 

A leitura das placas foi efetuada após 3 

dias de incubação. 

4.9.3. Determinação da frequência de reversao 

A frequência de 
-

reversao foi calculada 

-

a 4 

comp� 

rando-se o numero de reversoes dos tratamentos com o numero 

de colônias crescidas na placa controle. Foram efetuadas cin 

co repetições para cada linhagem e para cada tratamento. 

4.10. Uso de Atebrina (Quinacrina) como antimutagênico 

4.10.l. Determinação da concentração mTnima inibitõria 

(CMI) 

-

Antes de se verificar a açao da atebrina como 



. 36. 

antimutagênico determinou-se sua concentraçao mínima 

ria frente as linhagens. 

inibitõ 

O meio de cultura utilizado para esse ensaio 

foi nutriente ãgar acrescido de atebrina nas concentrações de 

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 µg/ml ( Í tem 4 • 6 . ) •

ApÕs a solidificação do mesmo as linhagens foram semeadas por 

estrias e incubadas. 

O preparo, inoculação e incubação das placas 

foi realizado em ausencia de luz, uma vez que a atebrina ê de 

composta pela mesma. 

4.10.2. Determinação do numero de divisões na presença 

de atebrina 

Utilizou-se o metodo de lavagem por inundação 

de DEMEREC e CAHN (1953)
3 

modificado. A linhagem em estudo 

foi inoculada em 10 ml de nutriente liquido e incubada por 

24 hs. A seguir, a cultura foi centrifugada segundo o mesmo 

procedimento citado no item 4.9.1., obtendo-se uma concentra 

ção ao redor de 10 9 cêlulas/ml. Dessa suspensão, 0,1 ml foi 

semeado por espalhamento nas placas a e b. 

Essas placas continham: 

Placa a - Meio mínimo acrescido 

(50 µg/ml) (2 placas). 

de metionina 



Placa b - Meio 
.,. . 

minimo acrescido 
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de metionina 

e atebrina (50 µg/ml). (2 placas). 

Duas dessas placas (la e lb) foram incubadas 

durante 4 hs. Nas placas 2a e 2b, imediatamente após a se 

rneadura adicionou-se 1 rnl de solução salina. 

da alça de Drygalsky, retirou-se as bactérias 

Com 

da 

o auxílio

superfície 

e as mesmas foram recuperadas com o auxílio de urna pipeta e 

diluídas. 

Aproximadamente 0,1 rnl das diluições apropri� 

das foram semeadas em nutriente agar e incubadas por 24 hs. 

Após 4 hs, o mesmo procedimento foi realizado 

para as placas la e lb. Como controle foram utilizadas 
- . series 

de placas contendo meio mínimo acrescido de prolina(50 µg/ml), 

meio m ínimo acrescido de metionina (50 µg/ml) e meio 
.,. . minimo 

acrescido de ambos aminoácidos. Paralelamente preparou-se uma 

nova serie de placas contendo atebrina (50 µg/ml), juntamente 

com os aminoácidos. Em ambas as series semeou-se por espalh� 

mento, 0,1 ml das diluições apropriadas da suspensão bacteria 

na. As placas controle foram incubadas nas mesmas condições 

dos tratamentos. 
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4.10.3. Comparação da frequência de reversao de auxo 

trofia para prototrofia entre linhagens porta

doras e não portadoras de plasmidio na presen

ça e aus�ncia de atebrina 

Preparou-se uma serie de placas contendo meio 

mínimo acrescido de metionina (50 µg/ml) e outra serie conten 

do meio mínimo com metionina e atebrina (50 µg/ml). 

Nas placas controle, adicionou- se prolina, me 

tionina e atebrina (50 µg/ml de cada). ApÕs a solidificação 

dos meios, 0,1 ml da suspensão bacteriana foi semeada por es 

palhamento, sendo que nas placas controle foram utilizadas di 

luições adequadas. 

A leitura das placas foi efetuada apos 4 dias 

de incubação. 

A determinação da frequência de reversao na 

presença e ausência de atebrina foi realizado pela 

gia citado no item 4.9.3. 

metodolo 

4.11. Determinação do numero de divisões em meio contendo 

estreptomicina 

Para essa determinação foi utilizado o meto 

do citado no item 4.10.2., com algumas modificações. Assim, 

pequena quantidade de célula da linhagem a ser estudada foi 
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inoculada em 100 ml de nutriente líquido e incubadas com agi 

taçao por 24 hs. Após esse período, 4 alíquotas (25 ml cada) 

foram centrifugadas a 5.000 rpm durante 10 minutos. A seguir 

retirou-se o sobrenadante e o sedimento foi ressuspendido em 

10 ml de solução salina e novamente centrifugado (5 .000 rpm/ 10 min). 

Retirou-se o sob renadante e adicionou-se 5 ml 

de solução salina por tubo; seus conteúdos após agitação fo 

ram reunidos num frasco Único (20 ml). Essa suspensão foi no 

vamente centrifugada e ressuspendida em 10 ml de solução sali 

na, obtendo-se uma concentração ao redor de 10 12 cêlulas/ml. 

Dessa suspensao 0,1 ml foi semeada por espalh� 

mento nas placas a e b. 

Essas placas continham: 

Placa a - Nutriente agar e estreptomicina 

(50 µg/ml) (3 pla,cas). 

Placa b - Nutriente agar, estreptomicina e ate 

brina (50 µg/ml) (3 placas). 

Duas dessas placas (la e lb) foram incubadas 

durante 30 minutos e duas outras (2a e 2b) foram incubadas du 

rante 1 hora. Nas duas placas restantes (3a e 3b), imediata 

mente após a semeadura adicionou-se, 3 ml de solução salina. 

Com o auxílio da alça de Drygalsky as bactérias do meio foram 
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suspensas em solução salina sendo as mesmas recuperadas com 

pipeta e colocadas em frascos contendo 7 ml de solução salina. 

A seguir, essa suspensao recuperada foi dilui 

da; 0,1 ml e as diluições apropriadas tanto das bacterias 

recuperadas do meio contendo atebrina como do meio isento de 

atebrina foram semeadas em nutriente ãgar e incubadas por 24 

hs. 

ApÕs meia e apos uma hora, o mesmo procedimento foi 

repetido para as placas restantes (la, lb e 2a, 2b). 

Na determinação do titulo, diluições 

das da suspensao original foram semeadas em nutriente 

apropria 

agar e 

incubadas. 

O número de divisões foi obtido de acordo com 

a equaçao para calculo do número de gerações em bactérias 

(STANIER e col.� 1969). 

onde: 

N9 de geraçoes = 

log N1 - log No 
log 2 

N1 = numero de colônias crescidas apos 4 hs de 

incubação. 

No = número inicial de colônias no tempo O. 

Taxa de geraçao = N9 de geração/tempo. 

Tempo de geração = 1/taxa de geraçao. 
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4. 12. Determinação da frequência de mutação para resistên-

cia ã estreptomicina entre a linhagem portadora e 

nao portadora de plasmidio 

O preparo do inÕculo seguiu o mesmo procedime� 

to utilizado no ensaio de reversao (item 4.9.1.) exceto que 

as linhagens para as quais as frequências de mutação 

determinadas foram inoculadas isoladamente em 100 ml 

triente líquido e incubadas com agitação por 24 hs. 

seriam 

de nu 

A ressus 

pensão final de celulas foi feita em 10 ml de solução salina. 

Para ambas linhagens foram preparadas 
- . series

de placas contendo nutriente agar acrescido de estreptomicina, 

na concentração de 20 µg/ml. Foi utilizada esta concentraçao, 

pois as linhagens de E. coli utilizadas mostraram-se 

a essa concentraçao em experimento previo. 

Tanto nas placas controle (contendo 

.,, .

sensiveis 

nutriente 

agar) como nos tratamentos foram semeados por espalhamento, 

(0,1 ml/placa) diluições apropriadas das suspensões bacteria 

nas. A leitura dos tratamentos foi feita apõs 2 e 3 dias de 

incubação e das placas controle após 24 hs. 
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4.12.1. Comparação da frequência de mutação para resis 

tência ã estreptomicina na presença e ausência 

de atebrina 

Para essa determinação o procedimento foi se 

melhante ao citado no Item 4.12. com adição no entanto,de uma 

nova série de placas contendo nutriente ãgar, estreptomicina 

(20 µg/ml) e atebrina (50 µg/ml). Nas placas controle 

cionou-se somente atebrina (50 µg/ml). A contagem das 

adi 

colô 

nias nas placas controle foi feita apos 24 hs e nos 

tos após 3 dias de incubação. 

tratamen 

4.13. Teste de flutuação 

Para verificar se os mutantes obtidos para re 

sistência a estreptomicina eram selecionados pela droga ou 1n 

<luzidos por ela, foi utilizado o teste de Flutuação de LURIA

e DELBRUCK (1943)
3 

modificado por De COURCY JR. (19?1).

Assim, amostras das linhagens a serem estuda 

das foram inoculadas em 9 ml de nutriente líquido e incuba 

das com agitação durante 24 hs. A seguir, 0,1 ml dessas solu 

çÕes foram distribuídas em frascos contendo 20 ml de nutrien 

te líquido. Apos a incubação por 24 hs, sob agitação, os con 

teúdos de cada frasco (31 frascos) foram centrifugados a

5.000 rpm durante 15 minutos e ressuspendidos em 2 ml de so 
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lução salina. Metade do conteúdo de cada frasco foi introdu 

zido em tubos com nutriente agar ( 45
°

c) e estreptomicina 

(100 µg/ml) e o restante em tubos contendo nutriente agar(45
°

C), 

estreptomicina (100 µg/ml) e atebrina (50 µg/ml) . O conteúdo 

dos tubos foi imediatamente vertido em placas de Petri. 

0,2 ml da 

As placas controle foram feitas 

- - . 
suspensao do frasco restante numa serie 

semeando-se 

de placas 

contendo nutriente agar, estreptomicina e, nutriente agar, 

estreptomicina e atebrina nas mesmas concentrações citadas an 

teriormente. 

A contagem das colônias foi feita apos 3 dias 

de incubação. 
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5. RESULTADOS

5. l. N1veis de resistência das linhagens

Os resultados do ensaio das linhagens E. c.aü J5, 

E. e.ali 99 e E. e.ali K12 frente as drogas utilizadas ±eito se

gundo o método de diluição em placas descritos no Ítem 4.6., 

estao apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Níveis de resistênci a em µg/ml de 3 linhagens de 

E�c.h��ic.hia e.ali frente a sete drogas. 

L i n h a g e n s 
Drogas 

Js 99 

Nx 5 1 1 

Hg 5 50 5 

Km 1 200 1 

Cm 1 200 1 

Sm 5 10 1. 000

He 10 20 1 

Te 5 200 >l
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5.2. Iso1amento de mutantes com resistência cromossômica 

ao ãcido nalid1xico 

O isolamento foi realizado com a finalidade de 

se obter uma linhagem receptora apropriada para o experimeE_ 

to descrito no item 4.8., ou seja, uma linhagem nao portad�

ra de plasmÍdio R, mas resistente ao ácido nalidíxico.

Para a linhagem original E. coli J 5 foram fei 

tas duas transferências para gradientes crescentes (Ítem 4.7.).

As colônias crescidas no Último gradiente foram ensaiadas 

quanto a sua resistência ao ácido nalidÍxico e os resulta dos 

para um isolado resistente obtido e para a linhagem original, 

sao apresentados na Tabela 3. 

foi denominada E. coli Jr
x 

Tabela 3 - Resistência das 

e E. coli J� x ao 

Concentrações de Ácido 
Nalidíxico (µg/ml) 

o 

1 

2 

5 

10 

20 

30 

50 

100 

A linhagem resistente 

linhagens de E. coli

ácido nalidíxico. 

L ]_ n h a g e n s 

Js J� x 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ crescimento; ausencia de crescimento. 

isolada 

Js 
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5.3. Transferência das marcas de resistência 

A Tabela 4 apresenta os resultados referentes 

ã pesquisa de transferência de marcas da 

(E. �oti 99) para a receptora (E. �oti Jr
x

). 

linhagem doadora 

Observa-se pe-

los resultados que foram transferidas 5 marcas de resistência 

urna vez que a linhagem receptora tornou-se resistente ao elo 

ranfenicol (200 µg/ml), tetraciclina (200 µg/ml), bicloreto 

e hetacilina de mercúrio (20 µg/ml), canamicina (200 µg/ml) 

(20 µg/ml), apesar de continuar auxotrÕfica para os arninoãci 

dos prolina e metionina. 

Observa-se também, que a resistência ao ãci 

do nalidÍ xico na linhagem E. caiu de 50 µg/ml para 

20 )Jg/ml, o mesmo ocorrendo na resistência ao bicloreto de mer 

- . curio.

Para urna caracterização e comparaçao, a linha 

gem resistente ao ácido nalidíxico ( E o, Nx) 
• �o ,e,{_ J s e o possível

recombinante foram semeados por estrias em p lacas contendo nu 

-

triente agar acrescido de tetraciclina (100 µg/ml), 

nicol (100 µg/ml), bicloreto de 
-

. mercurio (20 µg/rnl) 

cloranfe 

e âcido 

nalidÍ xico nas concentraçoes de 10, 20, 30, 40 e ·SO µg/ml. 

Para verificar-se a auxotrofia das linhagens, 

ambas foram semeadas em placas c ontendo meio mínimo, meio m 1 

nimo acrescido de prolina, meio mínimo acrescido de metioni 
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de ambos aminoácidos, n as mesmas 

concentraçoes anteriormente utilizadas (Ítem 4.9.2.). Os re 

sultados apos 24 hs de incubação sao apresentados na Tabe 

la 5. 

O recombinante 

do nalidÍxico e que recebeu 

assim obtido, resistente ao 
-

. aci 

o plasmídio com as diferentes

marcas foi denominado E. e.ali J�
x 

99. 

Tabela 4 - Transferência de marcas de resistência da linhagem 

E. e.ali 99 para E. e.ali J� x .

Níveis de resistência/µg/ml 
Linhagens 

Km Cl Te Hg He Nx 

E. e.ali Jr
x 

1 1 5 10 10 50 

E. e.ali 99 200 200 200 50 20 1 

E. e.ali Jr
x 

99 200 200 200 20 20 20 



Tabela 5 - Caracterização da linhagem E. coli J�
x 99 e

comparação com a linhagem E. coli J� x mutante. 

Meios Drogas 

NA Te 

NA Cm 

NA Km 

NA Hg 

NA Nx 

MM+P 

MM+M 

MM+P+M 

MM 

P = Prolina 

Concentração 
(JJg/ml) 

100 

100 

100 

20 

10 

20 

30 

40 

50 

+ =Crescimento 

Linhagens 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.48. 

sua 

M = Metionina = Ausência de crescimento 
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5.4. Comparação da frequência de reversao de auxotrofia p� 

ra prototrofia entre linhagens portadora 

dora de plasmidio 

e nao port� 

Os resultados mostram que na maioria dos exp� 

rimentos (total de 5 repetições) a linhagem portadora do pla� 

mÍdio R (E. eoli Jr x 99) apresentou maior número de rever 

sões tanto para prolina como para metionina, quando comparada 

com a mesma linhagem sem plasmÍdio. Contudo, as frequências 

de reversÕes nos diversos experimentos variaram bastante em 

ambas linhagens como pode ser observado na Tabela 6. 

5 • 5 • D e te rm i nação d a C M I da atebrina nas linhagens 

Através do metada utilizado no item 4.10.1. p� 

de-se observar apôs o período d e  incubação que tanto a linha 

gem mutante (E. eoli Jw x) como a linhagem portadora de plasmí 

dio R ( E. eoli Jr x 99), cresceram normalmente em todas as con 

centraçÕes de atebrina utilizadas, ou seja, ate 1.000 µg/ml. 



. 50. 

Tabela 6 - Frequência de reversão da deficiência em Prolina 

e Hetionina nas linhagens E. c.oU J�x e E. c.oU Jr
x 99.

Exp. N<? Linhagens 

1 

2 

4 

5 

Títulos 

l,49xl0 9 

2,15xl0 9 

8 4,92xl0 

2,52xl0 8 

2,05 X 10 8 

9,00xl0 8 

2 7oxlo 8 

, 

1 4 9xlo 9' 

2, 15 X 10 9

Reversoes x 10 8 cêlulas 

Hetionina 

9,58 

77,20 

10,77 

139,68 

1,02 

5,23 

0,51 

0,66 

0,06 

3,26 

Prolina 

9, 12 

54,88 

20,73 

2 39 , 6 8 

3,34 

2,63 

0,66 

1,47 

0,33 

3,26 
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5.6. Determinação do numero de divisões na presença de 
atebrina 

Para essa determinação utilizou-se a linhagem 

A concentração de bactérias obtidas nos t empos 

de O e 4 hs, seguiu o método citado anteriormente (Ítem 4.10.2.). 

O numero e taxa de geraçao dessa linhagem cal 

culadas conforme descrito no Ítem 4.11., são apresentadas na 

Tabela 7, 

•abela 7 - Numero de gerações, taxa de geração e concentraçao

de bacterias/ml da linhagem E. Qafi J� x. 

Linhagem 
Tempo Concentra-

(horas) ção/ml 
N9 de 

geraçoes 
Taxa de 
geraçao 

o 6,8 X 10 6 

4, 25 1,06 
4 1, 3 X 10 8 

5.7. Determinação da frequência de reversao de auxotrofia 

para prototrofi a nas 1 i nhagens de E. QaLi_ J� x e 
E. Qofi J�x 99 em presença e ausência de atebrina

Nas Tabelas 8 e 9 estao os resultados obtidos 

nesse experimento. Para a linhagem E. 
. Nx 

QOÍ� Js foram realiza

das 3 repetições enquanto que para a linhagem E. Qofi J� x 99 

efetuaram-se 4. 
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Os resultados referem-se a reversoes para pro-

lina em ambas linhagens , na presença e ausência de atebri 

na. 

Tabela 8 - Frequência de reversão 

E. coli Jr x na presença

para prolina 
� 

.

e ausencia de 

na linhagem 

atebrina. 

Sem Atebrina
Exp. 

Título Rev. (xl0 8 

1 2,89x 108 5,95 

2 3, 60 X 108 3, 8 9 

3 1,82 X 108 51, 10 

TOTAL 6 0,94 

cêls.) 

Com Atebrina 

Título 

9, 10 X 10 7 

7 6, 50 X 10 

7 2, 22 X 10 

TOTAL 

R e V • ( X 1 0 8 C e 1 s.) 

o 

4, 6 1 

2 4, 36 

2 8, 9 7 

Tabela 9 - Frequência de reversão para prolina na linhagem 

E x p. 

1 

2 

3 

4 

E. coli J� x 99 na presença e ausência de atebrina.

Sem Atebrina 

Título 

3,12xl08 

3,60 X 108 

9, 50 X 10 7

2,38xl09 

TOTAL 

Rev. ( xl 08 

1 3,40 

3 ,89 

48,40 

19,20 

86,98 

cêls.) 

Com Atebrina 

Título Rev. ( xl0 8 cels.) 

3,60 x l07 2, 7 7 

3,70 x l08 5 ,1 0  

l,15 x l08 27,80 

1,67 X 109 2 0,3 0 

TOTAL 55 ,97 
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5.8. Determinação do n�mero de d ivisões em meio contendo 

estreptomicina 

Utilizando-se do metodo citado no item 4.12., 

calculado o numero de divisões da linhagem E. em 

meio contendo estreptomicina. A partir de 1,38 x 10 9 celulas 

adicionadas em placa com estreptomicina ( tempo O) nao se 

obteve celulas viáveis apôs meia hora e apôs 1 hora de incubação. 

Nesse experimento íicou evidente que a estrept� 

m1c1na inibe o crescimento dessa linhagem, provavelmente nao 

permitindo divisão alguma antes da morte da célula. 

5.9. Frequência de mutação para resistência ã estreptomicI 

n a n a s l i n h a g e n s d e E • e. o .ti J � x e J � x 9 9 

Conforme verifica-se pela analise da Tabela 10, 

a linhagem E. e.o.ti portadora de plasmÍdio apresentou maior 

frequência de mutaçao nos 3 experimentos realizados. 
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Tabela 10 - Frequência de rnutaçao para resistência a estrept� 

micina em linhagens portadora e não portadora de 

plasmÍdio em E. coli.

Exp. N9 Linhagens 

Nx 
Js 

1 
Jr

x 99 

2 

3 

Títulos 

0,96 X 101 o

3,37 X 101 o

2 36 X 10 10 

' 

1,58 X 1010

1,15 X 109 

1,66 X 109 

5. 10. Teste de Flutuação

Mutações 
( 10 l 1 celulas) 

1,04 

1 03,00 

0,06 

20,60 

0,43 

43,00 

Aumento 
(vezes) 

99,03 

343,4 

1 00,0 

Os resultados do teste de flutuação de LURIA

DELBRUCK (1943) modificado por De COURCY JR (1971) sao apre-

sentados na Tabela 11. Neste experimento foram utilizadas as 

linhagens E. coli J� x e E. coli J� x 99. Ambas foram ensaia-

das em meio contendo estreptomicina e meio com estreptomicina 

e atebrina. As concentrações das drogas utilizadas assim co-

mo o método empregado são citados no item 4.13. 
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Tabela 11 Teste de flutuação linhagens E. c..oli
Nx 

para as Js 
E. c..oLL J�x 99 (resistência

-

estrept omicina e a na 

presença e ausência de atebrina). 

L l n h a g e n s

Placas 
Jr

x
N9 J

r
x 99

A B* A B* 

01 1 o 

02 1 o o 2 
03 o 1 7 4 
04 1 1 3 o 

05 1 3 2 5 
06 o o 3 7 
07 o o 6 8 
08 1 o 2 1 
09 1 1 3 1 
10 o o 2 5 
11 1 1 8 10 
12 o 18 7 
13 2 o 2 2 
14 1 o 2 o 

15 o o 4 
16 o o o o 

17 3 o o o 

18 5 1 2 8 
19 1 o 14 9 
20 o o 6 1 
21 18 18 3 2 
22 o 3
23 o o 1 3 
24 1 o 13 11 
25 o o o o 

26 o 1 o o 

27 o o o o 

28 2 3 25 24 
29 o o o 2 
30 o o 1 o 

31 2 3 
3 2. 1 4 2 3 2 
32.2 3 3 3 3 
32.3 1 4 5 4 
32.4 2 2 5 o 

32.5 2 2 5 o 

TOTAL 51 43 147 131 

A = NA + Sm; B* = NA + Sm + A t; -= Dados não obtidos 
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6. DI SCUSSAO

6.1. NTveis de resistência, isolamento de mutantes ao ãci 

do nalid1xico e transferência de marcas de resistên

cia 

Pelos resultados obtidos, referentes aos ni-

veis de resistência (Tabela 2) confirmou-se a sensibilidade 

da linhagem E. e.ali J 5 

-

as drogas ensaiadas. Por outro lado, 

a linhagem E. e.ali 99 (confirmando os dados de CHARTONE-SOU 

ZA (1975), que verificou a presença do plasmÍdio R nessa li

nhagem), mostrou-se resistente ao bicloreto de mercúrio, cana 

micina, cloranfenicol e tetraciclina. 

No entanto, contrariando os dados de CHARTO

NE-SOUZA (1975), observou-se que essa linhagem mostrou-se se� 

sível a hetaciclina. Este resultado pode ser explicado pela 

perda espontânea do plasmÍdio que contêm o gene que confere 

resistência a essa droga. Como bem demonstrado por OLIVEI 

RA (1980) o gene para resistência a hetaciclina em uma linha 

gem similar à E. e.ali 99 esta localizada em plasmÍdio diferen 
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te daquele que confere resistência à outras drogas. No pre-

sente caso, uma possibilidade plausivel seria a ocorrência da 

perda desse plasmidio e conservação do outro que confere re

sistência as outras drogas. Através da técnica da placa gradiente 

(Tabela 3) obteve-se um derivado da linhagem E. c..oL.i__ Js, cer 

ca de dez vezes mais resistente ao ãcido nalidixico, que a

linhagem original. Atravês 
. -

da conJugaçao transferiu-se o pla� 

mldio R da linhagem E. e.ali 99 para o mutante obtido (E. e.ali 

J� x ), construindo-se assim, a linhagem necessãria 

mas etapas do trabalho. A linhagem E. 0 - Nx C..O,e_,L Js 99

da apresenta portanto, o plasm{dio R da linhagem 

- . 

as proxi-

assim obti 

E. e.ali 99

e, resistência ao ãcido nalidÍxico. Embora o plasmídio tenha 

sido transferido, comparando-se a resistência na linhagem 

original (E. e.ali 99) e na receptora (E.e.ou J�x 99) verificou-se (Ta 

bela 4) ,que o nível de resistência ao bicloreto de mercúrio assim co-

mo ao ácido nalidlx ico diminuiu. Portanto, tanto o gene pla� 

midial para resistência ao bicloreto de mercúrio como o gene 

cromossômico para resistência o ãcido nalidÍxico sofreram al-

- -

teraçoes na sua expressao. Uma explicação possível seria que 

o gene que confere resistência ao mercúrio sofreu açao de genes

cromas s omi e os da linhagem e, curiosamente o gene para resistên

eia ao ácido nalidÍxico sofreu ação dos genes plasmidiais.

Expressividade variável de um mesmo fator R em 

diferentes hospedeiros e conhecida hã muito tempo(SMITH,1969;

GRINSTED e col., 1972; OLIVEIRA, 1980). Portanto, pode-se su 
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por que também na E. 
- Nx . cal.{, J 5 99 o determinante genético para 

resistência ao merc�rio esteja mais reprimido do 

E. coli 99, uma vez que as mesma apresentou menor

resistência 

Tabela 5. 

-
. ao mercurio do que a linhagem doadora, 

que na 

nível de 

conforme 

No entanto, como se observa nos resultados da 

Tabela 5, nao houve variação para as marcas de auxotrofia Jª

E �oºl JNs x -
existentes na linhagem . � �� em comparaçao com a linha

gem E. coli J� x 
99.

6.2. Comparação da frequência de reversao entre linhagens 

portadoras e não portadoras de plasmidio 

Em enterobacterias, ê sabido que linhagens po� 

tadoras de certos plasmÍdios, quando comparadas com linha 

gens nao portadoras, alem de apresentarem menor susceptibili-

dade aos efeitos letais da luz ultra-violeta, apresentam uma 

maior susceptibilidade aos seus efeitos mutagênicos. Esse fa

to foi observado tanto em Salmonella �yphimunium portadora do 

plasmidio Col I (fator colicinogênico, produtor de colicina I), 

como em E. coli portadora de plasmÍdio R (Utrecht) 

1966; Mac PHEE� 1973). 

(HOWARTH,

MORTELMANS e STOCKER (1974) e independentemen-

te FRIGO e AZEVEDO (1975) verificaram também que linhagens 
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de Eó�he�i�hia �oti auxotrÕficas para aminoácidos, portado-

ras de plasmidio R, quando comparadas com a linhagem nao por

tadora, apresentavam maior frequência de mutações reversas es 

pontâneas para prototrofia. 

Pelos dados apresentados (Tabela 6) ,observou-se 

que em nosso caso, o aumento de reversão espontânea foi da o�

dem de 1,29 a 54,33 para rnetionina e de 2,22 a 11,56 para pr� 

lina. De 5 repetições, observou-se apenas urna exceçao, onde 

a frequência de reversão na linhagem portadora 

praticamente não foi alterada. 

de plasmÍdio 

Diversas explicações, podem ser aventadas so-

bre essas variações obtidas. Uma delas seria a presença de 

clones mutantes previamente existentes na população,o que pr� 

moveria um aumento no número total de reversoes. Uma segunda 

- ., • ...... $1 -

explicação alternativa seria a ocorrencia de variaçoes aleat�

rias no meio de cultura resultando dessa maneira um maior ou

menor numero de divisões residuais; consequentemente,um maior 

número de divisões residuais acarretaria um número tambem maior 

de reversÕes. Na maioria dos nossos experimentos (Tabela 6), 

esse parece ter sido o caso uma vez que o número de rever soes 

foi maior ou menor para ambos marcadores genéticos utiliza-

dos. O aumento verificado tanto na reversao para metionina 

como para prolina indica que a açao do plasmidío não e especl 

fica para um so locus. No entanto, somando-se os aumentos 

}ativos (Tabela 6) de reversões para prolina (30,44) e m <' 
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tionina (81,36) observou-se que a influência do plasmÍdio em

bora seja de aumentar essa frequência nos dois casos,e maior 

no caso da metionina do que no da prolina. 

Os dados obtidos por nos, concordam portanto 

com os de MORTELMANS e STOCKER (1979) os quais consideram que 

o plasmÍdio R46 possui um gene uvp, que aumenta a capacidade

de reparo, sujeito a erros (explicando o efeito protetor a/e 

aumento mutagênico da luz U.V.) Em contraste, outro gene(s) 

na ausência do uvp seria o responsável pela elevada frequen-

eia de reversao espontânea (explicando a propriedade mutadora 

do plasmÍdio), do gene cromossômico hi� G 46 • Em nosso caso 

entretanto, não existem dados suficientes para afirmarmos se 

ocorrem genes no plasmídio R utilizado, responsáveis pelo au

mento observado na frequência de reversoes. 

6.3. lnf1uência da atebrina na frequência de reversoes 

Uma série de trabalhos tem apresentado evidên 

cias que a presença de espermina, espermidina, quinacrina (ate

brina) e derivados da acridina, reduzem o aparecimento de re-

sistência espontânea em bactérias para uma serie de antibiÕ-

ticos (SEVAG e DRABBLE
., 

1962; SEVAG
., 

1964; DeCOURCY JR. e

SEVAG
., 

1967 e DeCOURCY ,TR • ., 1971). Especial atençao e dada 

a quinacrina (atebrina) pelo fato dessa droga atuar como an-
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timutagênico prevenindo o aparecimento de mutantes resisten-

tes a estreptomicina em E. coli. Outra propriedade, e que a 

atebrina e o prototipo das aminoacridinas intercalantes (LER-

MAN� 1963), propriedade essa, importante para a atividade an-

timutagênica. 

Em nosso trabalho, a atebrina nao 

inibidora nas linhagens de E. coli utilizadas, ate 

se mostrou 

a concen 

tração de 1.000 �g/ml. Entretanto, apesar de permitir o cres 

cimento de ambas linhagens, reduziu o n�mero de divisões por 

tempo. De fato (Tabela 7) o tempo de divisão foi cerca de 

uma por hora, enquanto que na ausência da droga ela 

redor de 20 minutos. 

foi ao 

Com relação aos experimentos de reversao de au 

xotrofia para prototrofia na ausencia e presença de atebri-

na (Tabela 8), notou-se que, de 3 experimentos realizados com 

a linhagem E. coli J� x (sem plasmÍdio), com relação a rever-

são para prolina, em 2 deles a presença da droga 

produção de mutantes e no terceiro, praticamente 

inalterada. 

reduziu a 

manteve-a 

Para a linhagem portadora de plasmÍdio (Total 

de 4 repetições), em dois experimentos ocorreu um decresci mo 

no número de reversÕes para prolina enquanto que nos demais 

casos, essa frequência sofreu um ligeiro aumento (Tabela 9), 

Esses decrescimos ou aumentos (não considerando o experimcn-
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to 1 da Tabela 8, onde houve um caso de ausencia de rever-

são) sao de pequeno valor (0,76 ate 4,83 vezes de decrescímo). 

Baseando-se nesses dados, nao se pode assegurar que a atebri-

na tenha qualquer efeito em prevenir a reversão 

nessa linhagem. 

espontanea 

Estudos posteriores deverão ser efetuados, al

terando-se a concentração da droga e condições de cultivo pa

ra que alguma conclusão possa ser tirada nesse sentido. 

Podemos afirmar apenas que, se algum efeito hou 

ver, esse efeito e mais tendente a diminuir a frequência de 

reversao, do que aumenta-la. De fato, comparando-se o total 

de reversÕes na presença e ausencia de atebrina (Tabela 8 e 9),

verificou-se que um valor maior foi encontrado quando na au-

sência da droga, ou seja, um valor de 2,10 vezes para 

a E. �ofi J� x e de 1,55 para E. �ofi J� x 
99. Dessa forma, a

atebrina comportou-se como um antimutagênico. Por outro la-

do, como citado inicialmente, essa substância aumentou o tem

po de geração, o que possibilitaria a ocorrência de um efeito 

seletivo contra as reversÕes. 

6.4. Frequência de mutação para resistência a estreptornici 

na em linhagens portadora e não portadora de plasmf 

dio 

Como pode-se observar na Tabela 10, os resulta 
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dos com relação a mutação para estreptomicina tanto na linha-

gem E. coli J�x 

como na linhagem E. o· Nx co�� J 5 99, foram bastan

te conclusivos. De fato, nos tres experimentos realizados, o 

número de mutações para resistência a estreptomicina em cêlu-

las portadoras de plasmÍdio foi de 99,03 a 343,4 vezes maior 

que na linhagem isogênica sem p lasmÍdio. Alem das implica-

çoes desse resultado do ponto de vista genético ele tam-

bem extremamente importante do ponto de vista clinico. Se es

se fenômeno for encontrado em tão alto grau para outros plas

mÍdios e outros antibióticos, isso implicaria no fato de que 

esses elementos, alem de conferirem uma resistência microbia 

na ã drogas de uso clinico também conferem ã bactéria, uma 

maior possibilidade de se tornarem resistentes para outras 

drogas para as quais o plasmÍdio não confere resistência. 

Entretanto, roais pesquisas 
- - . 

sao necessarias pa-

ra verificar, se o caso aqui descrito ê apenas uma exceção ou 

pode ser ampliado a outros plasroÍdios, outras espécies de 

bactérias e outras drogas antimicrobianas. 

O teste de flutuação realizado (Tabela 11) nas 

linhagens E. coli J� x e E. coli J� x 99 em presença e ausência 

de atebrina e para resistência a estreptomicina, confirmou os 

dados anteriores. Houve como nos outros casos um aumento 

da frequência de mutantes resistentes a estreptomicina para a 

linhagem portadora de plasmÍdio. Um pequeno decréscimo foi

também observado na frequência dessa routaçao na presença de
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atebrina. No nentanto, os dados por nos obtidos para esse

teste na presença e ausencia de atebrina nao sao tao conclu-

sivos quanto os de De COURCY JR. (19?1). 

Os resultados obtidos na presente pesquisa mos 

traram um fenômeno jâ verificado na grande maioria dos seres

vivos, qual seja, o da instabilidade genética. A linhagem uti 

lizada de E. �oli, portadora de plasmÍdio possui sem dÚvidn 

maior instabilidade que a mesma linhagem desprovida desse pl:1� 

mÍdio. Essa instabilidade se refletiu no aumento da frequê .:::_ 

eia de mutação a dois genes para auxotrofia e um para resis-

tência a estreptomicina. Casos semelhantes de aumento gener� 

lizado na frequência de mutaçao jâ foram relatados e,diversos 

exemplos sao citados no item 3 do presente trabalho. Dentre 

as explicações levantadas para o fenômeno de alta instabilida 

de e que também se aplicam ao presente caso, estão as dos ge-

nes mutadores e a existência de DNA adicional. O aumento da

frequência de mutação devido a genes mutadores pode ser expli 

cado por, produtos gênicos internos que se comportam corno rnu

tagenicos, deficiência de timina, DNAs polimerases que 

-

nao conseguem efetuar mecanismos de reparo de maneira adequa-

da acarretando dessa maneira erros na replicação,ou genes que 

causam modificações no ambiente intercelular o que leva t ;rn1 -

bem a erros na replicação. Para o caso específico de plas-

mÍdios bacterianos, um exemplo semelhante ao nosso e o descri 

to por MORTELMANS e STOCKER (1976, 19?9) que e tentativamente 

explicado por esses autores pela presença de um gene plasmi-
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dial denominado uvp que protege a célula dos efeitos letais 

da luz ultravioleta aumentando também a probabilidade de sur-

girem mutantes induzidos pela mesma. Na ausência da ação do 

uvµ, outros genes 
-

. responsave1s pelo aumento da frc-

quência de mutação espontânea. O plasmÍdio R por nôs descri-

to nao foi analisado de modo a permitir tais conclusões uma 

vez que o presente trabalho visou caracterizar o fenômeno e 

não, o mecanismo envolvido no aumento de mutação. No entanto, 

poder-se-ia supor que foram essas as causas responsaveis pela 

instabilidade observada no presente trabalho. 

Deve-se levar também em consideração nessa di� 

cussao a segunda causa aventada para o aumento da instabilida 

de, ou seja, o da existência de material genético adicional 

em uma célula. Casos de aumento de instabilidade em organi� 

mos superiores e microrganismos que apresentam DNA extra tais 

como duplicações cromossômicas ou mesmo cromossomos em exces-

so ja foram descritos na literatura. Os casos mais bem estu-

dados sao os que ocorrem em híbridos de Nicotiana (BURNS e

GERSTEL, 1967), milho (Me CLINTOCK, 1951), Vnabophila (GREEN, 

1967; 1969; 1973), mamíferos (HUGHES e AUSTIN, 1966), 

pana (TURNER, 1975; 1977; NEWMEYER e GALEAZZI, 1977) e A.6 -

pengillub (NGA e ROPER, 1968; AZEVEDO e ROPER, 1970). Em mui-

tos desses casos, exemplos de transposição de material geneti 

co foram encontrados. Até ha pouco, nao se podia determinar 

o que causava esse aumento de instabilidade nesses casos po-
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rem, recentemente o problema foi atacado do ponto de vista mo 

lecular e descobriu-se que, segmentos de inserçao e transpo-

sons tem a capacidade de se deslocar, inserindo-se ou saindo 

dos cromossomos no caso de bacterias. Essas inserções e reti 

radas podem causar mutações pois ocasionam deleçÕes ou mes-

mo ativação de certos genes, antes inativos. Esse um 

campo novo e extremamente interessante da genética pois, o me 

canismo de entrada e saída desses elementos transponíveis 

diferente do da recombinação normal, razão pela qual o proce� 

so foi denominado de"recombinação ilegítima". É possível no 

entanto, que essa recombinação ilegítima seja mais importante 

do que se imagina e abrirã novos conceitos para estudos em Ge 

netica e Desenvolvimento. 

Algumas tentativas de se comparar os dados obti 

dos em milho (McCLINTOCK, 1951) e os encontrados em microrg� 

nismos jã foram efetuadas (AZEVEDO e ROPER, 1970; AZEVEDO, 

1971; NEVES e SAEDLER, 1977; MENEZES e AZEVEDO, 1978) e isso 

poderá levar no futuro ã generalizações importantes na area. 

No presente trab alho, mais um caso de instabi

lidade foi observado e esse aumento ocorreu em linhagens com 

DNA adicional (plasmÍdio). Se esse plasmÍdio conter elemen-

tos transponíveis (segmentos d e  inserção) que possam inibir 

ou desencadear a função gênica quando inserida no cromossomo, 

isso explicaria os resultados aqui obtidos, ou seja, aumento na fre 

quencia de mutantes resistentes a estreptomicina. 
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7. CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos, as seg uintes conclu-

soes podem ser apresentadas: 

a) O plasmÍdio R tem influência na instabilida

de em Elehenlehia eoll. Houve um aumento

na frequência de reversão espontinea de au-

xotrofia para prototrofia assim como na frc

quencia de mutação para resistência es-

treptomicina na linhagem portadora de plas-

mÍdio.

b) Com as devidas precauçoes, a atebrina ( q ll i_

nacrina) diminui a frequência de reversão e

R mutaçao para Str tanto na 1. h E o: JNx in agem .eo,L.,L s 

(sem plasmÍdio) 

(com plasmÍdio)

como na 1. E. �oº: JNsx inhagem � ,v1., 99

c) Esses dados, se confirmados para outros pla�.
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mfdios e outras esp�cies bacterianas terao 

grande importância clinica na emergência de 

mutantes resistentes em linhagens bacteria 

nas, portadoras de elementos extracromoss�-

micos. 
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8 .. SUMMARY 

The present w ork serves the purpose to find 

out the influence of the plasmid R in the mutation frequency 

i n E .6 e. h e, tú e. h ,é a e. o li , e o n f r o n t i n g t h e f r e q u e n e y o f s p o n t a n e ou s 

reversion from auxotrophie to prototrophie between 

p 1 as mi d -b e ar i n g s t r ai n ( E • e. o ,f,,i__ J � x 9 9 ) and strain which 

• ( E O • 
Nx) is not plasmid-bearing . e.o�� J 5 • The inf luence of

plasmid in the emergence of mutants resistant to streptomycin 

as well as the valuation of the antimutagenic effect of 

atebrine (quinacrine) in the frequency of reversion and 

mutation, were also evaluated in these two strains. 

It was found that the plasmid-bearing strain 

showed an increase in the spontaneous reversion frequency to 

methionine in a range from 1.29 to 54.33 times and from 

2.22 to 11.56 to proline. The presence of this plasmid 

significantly increased the number of mutations to the 

resistance to streptomycin. Thís rise happened in a range 

from 99.03 to 343.4 times bigger, when compareci to the strain 
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without plasmid. This datum can be of great importance due 

to the clinical problems that it brings about . 

When the totality of experiments is considercd, 

a slight decrease was detected, as far as the influence of 

atebrine in the frequency of reversion to prototrophic and 

resistance to streptomycin is concerned, 

However, for definite conclusions, a greater 

number of data would be necessary. 
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