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RESUMO

FRANCISCO, F.L. Doseamento microbiológico de neomicina e bacitracina
– Desenvolvimento e validação de método rápido em microplacas. 2015.
97 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Farmácia, Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

Os

ensaios

microbiológicos

são

utilizados

para

avaliar

a

atividade

antimicrobiana desde a descoberta do uso dos antibióticos. Apesar dos ensaios
microbiológicos serem amplamente empregados para determinação da
potência de antibióticos em formas farmacêuticas, uma vez que fornecem a
medida da atividade biológica, apresentam limitações quanto a baixa
reprodutibilidade e tempo de análise. O objetivo deste trabalho foi desenvolver,
otimizar e validar ensaio colorimétrico rápido em microplaca para determinar a
potência da neomicina e bacitracina em produtos farmacêuticos. Metodologias
de análise fatorial e análise de superfície de resposta foram utilizadas no
desenvolvimento e otimização da escolha do microrganismo, da composição do
meio de cultura, da proporção de inóculo, e das concentrações de cloreto de
trifeniltetrazólio e dos antibióticos. Os métodos otimizados foram validados pela
avaliação da linearidade, precisão, exatidão e robustez. Análise estatística
mostrou equivalência entre o método de difusão em ágar e o método
colorimétrico rápido em microplaca para ambos antibióticos. Além disso, o
ensaio em microplaca apresentou vantagens em relação à reprodutibilidade,
sensibilidade, tempo de incubação e quantidades necessárias de meio de
cultura e soluções para ambos os antibióticos.

Palavras-chave: Doseamento microbiológico, delineamento fatorial, análise de
superfície de resposta, sais de tetrazólio, Neomicina, Bacitracina.

ABSTRACT

FRANCISCO, F.L. Microbiological assay of neomicin and bacitracin –
Development and validation of microplate rapid method. 2014. 97 p.
Dissertation (Master’s) – Department of Pharmacy, School of Pharmaceutical
Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2015.

Microbiological assays have been used to evaluate antimicrobial activity since
the discovery of the first antibiotics. Despite of microbiological assays have
been widely employed to determine antibiotic potency of pharmaceutical
dosage forms, once they provide a measure of biological activity, they have
limitations regarding the low reproducibility and increased time of analysis. The
aim of this work is to develop, optimize and validate a rapid colorimetric
microplate bioassay for

the potency of neomycin

and bacitracin

in

pharmaceutical drug products. Factorial and response surface methodologies
were used in the development and optimization of the choice of microorganism,
culture medium composition, amount of inoculum, triphenyltetrazolium chloride
(TTC) concentration and antibiotic concentration. The optimized bioassays
methods were validated by the assessment of linearity, precision, accuracy, and
robustness. Statistical analysis showed equivalency between agar diffusion
microbiological assays and rapid colorimetric microplate bioassays. In addition,
microplate bioassay had advantages concerning the reproducibility, sensitivity
of response, time of incubation, and amount of culture medium and solutions
required.
Keywords:

Microbiological assay; Factorial design;

methodology; Tetrazolium salt, Neomycin, Bacitracin.
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Antibióticos

são

caracterizados

por

substâncias

antibacterianas

produzidas por microrganismos. Entre todos os produtos farmacêuticos, os
antibióticos são os mais

comumente prescritos e também os

mais

frequentemente falsificados e adulterados (BRUNTON et al.; 2006; DAFALE,
2012). A industrialização dos produtos farmacêuticos vem sendo acompanhada
pela evolução tecnológica do século atual, incluindo todas as etapas da
produção até a obtenção do produto acabado. A confirmação da eficácia
terapêutica dos antibióticos representa um aspecto de grande preocupação
(PINTO et al.,, 2010). O doseamento microbiológico é uma metodologia que
permite a análise dos antibióticos de forma simples para laboratórios de
controle de qualidade quando comparada a outros métodos, além de ser
exigência presente em diversas farmacopeias (FIORENTINO et al., 2013; USP,
2012 ; BP 2010; F. Bras. 2010; JP 16, 2011).
Dentre as classes de antibióticos, destacam-se os aminoglicosídeos. Os
aminoglicosídeos são importantes fármacos amplamente utilizados em
infecções causadas por bactérias Gram-negativas. São frequentemente
encontrados em associações com outras classes de medicamentos para
aumentar seu espectro de ação, como no caso da associação de neomicina
com

bacitracina.

A

bacitracina

é

um

antibiótico

polipeptídeo

ativo

principalmente contra bactérias Gram-positivas. Tanto a neomicina quanto a
bacitracina são formadas por diversos componentes que apresentam diferentes
atividades antibacterianas, o que dificulta suas quantificações em um produto
farmacêutico por métodos químicos e físico-químicos.
O doseamento microbiológico é indicado em casos em que o antibiótico
não pode ser caracterizado pelas propriedades físico-químicas e apresenta a
vantagem de definir a atividade do antibiótico frente ao microrganismo
(HEWWIT, 1977; PEDROSO & SALGADO, 2014). O ensaio de difusão em ágar
é uma técnica convencional de doseamento microbiológico, porém esta técnica
não fornece resultados em tempo real (LEHTINEM et al.; 2006). Métodos
alternativos vêm sendo desenvolvidos para diminuir os custos e tempo
necessário para a realização do ensaio, além de aumentar a sensibilidade e
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solucionar

possíveis

limitações

do

método

de

difusão

em

ágar

(HOLOWACHUCK, 2003).
Os métodos fotométricos de doseamento microbiológico são utilizados
desde a descoberta da penicilina. O ensaio baseia-se no efeito do antibiótico
sobre o crescimento do microrganismo presente em meio de cultura líquido,
resultando em uma turbidez gradual que é analisada pelos valores de
absorbância ou transmitância (PINTO et al., 2010; KAVANAGH, 1963). É um
método simples e rápido, e apresenta como vantagens a facilidade operacional,
medida objetiva da resposta, e ausência de efeitos de difusão e exatidão
(PEDROSO & SALGADO, 2013; PINTO et al., 2010;).
Atualmente, os equipamentos fotométricos são dotados de sistemas
computacionais, o que reduz o tempo envolvido no tratamento dos dados, pois
permitem leitura e cálculo automatizados. O sistema de microplacas tem sido
empregado em diversas áreas, permitindo análise de grande número de
amostras de forma rápida e confiável. (BOTELHO et al., 2013; LOURENÇO &
PINTO, 2011). Métodos colorimétricos empregando indicadores de viabilidade,
como o cloreto de trifeniltetrazólio, vêm sendo utilizados na microbiologia para
a detecção de antibióticos, possibilitando a redução do tempo de incubação
necessário para o ensaio (MOHAMMADZADEH et al., 2006; YAMAMOTO &
PINTO, 1996).
O desenvolvimento de métodos microbiológicos rápidos é elementar
para a obtenção de resultados confiáveis de modo que permita a tomada de
decisões rápida. Assim, o emprego de método colorimétrico com a utilização de
microplacas é de grande interesse, pois além de reduzir o tempo de análise,
permite o ensaio de grande número de amostras simultaneamente, com leitura
e cálculo automatizados (BOTELHO et al., 2013, YAMAMOTO & PINTO, 1996)
Recentemente, o desenvolvimento de métodos analiticos vem sendo
realizado utilizando-se uma metodologia de planejamento de experimentos
(DoE). A análise de superfície resposta é uma das ferramentas mais utilizadas
de Doe e permite estudar quais os fatores que interferem no método, e como
eles irão interferir no método e em sua resposta final, permitindo o
desenvolvimento e otimização do método de forma racional.
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Diante do exposto, justifica-se o desenvolvimento de um ensaio microbiológico
colorimétrico rápido em microplaca para a análise de neomicina e bacitracina
utilizando uma abordagem racional com planejamento de experimentos.
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2. DOSEAMENTO MICROBIOLÓGICO DE ANTIBIÓTICOS

O doseamento microbiológico é utilizado para confirmar a eficácia
terapêutica de medicamentos que não podem ser caracterizados pelas
propriedades químicas ou físico-químicas, ou em situações na qual a dose
ineficaz e a dose tóxica são muito próximas (PINTO et al., 2010).
O ensaio microbiológico é uma exigência de controle de qualidade para
antibióticos presentes em diversas farmacopeias (USP, 2012; BP 2010; F.
Bras. 2010; JP 16, 2011). Neste ensaio, a atividade do antibiótico é definida
pela dose que inibe o crescimento de um microrganismo sensível ao
antibiótico. O ensaio é realizado comparando-se a inibição do crescimento do
microrganismo por concentrações conhecidas de um padrão de referência com
a inibição por diluições da substância testada. A atividade antimicrobiana pode
ser medida pelos métodos de difusão em ágar e método turbidimétrico (DART,
1996; WHO, 2013).
O método de difusão em ágar é um método no qual o microrganismo é
utilizado como indicador da concentração do antibiótico (KAVANAGH, 1972;
KAVANAGH & RAGHEB, 1979). O método relaciona a dose do antibiótico
ensaiado com o tamanho da zona de inibição do crescimento no meio de
cultura sólido inoculado (HEWWIT, 1977). O ensaio é realizado adicionando-se
a substância-teste a cilindros de aço inox ou discos de papel que são
colocados sobre a placa contendo o meio de cultura inoculado. As placas são
então incubadas a 35°C/37°C por 18 a 24 horas (DRISCOLL et. al., 2014).
Dessa forma, o método de difusão em ágar apresenta necessidade de grande
tempo

de

ensaio,

além

de

baixa

reprodutibilidade

e

robustez.

(HOLOWACHUCK et. al., 2003; STYPULKOWSKA, 2013).
O método turbidimétrico, utilizado desde a descoberta da penicilina, é
um método fotométrico no qual é realizada a medida da inibição do
crescimento de um microrganismo-teste pelo antibiótico em meio de cultura
líquido (KAVANAGH, 1963). É um método simples e rápido, no qual a resposta
é diretamente determinada pela concentração da substância ativa presente no
meio de cultura (PEDROSO & SALGADO, 2013).
Em geral, os ensaios biológicos apresentam grande variabilidade devido
à impossibilidade da definição dos reagentes biológicos, tornando necessária a
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utilização de métodos estatísticos, delineamentos experimentais e análise dos
resultados de forma adequada (PINTO et. al., 2010). A variabilidade intra e
inter-ensaios pode prejudicar a confiabilidade do método, e as impurezas de
antibióticos podem produzir erros, comprometendo a precisão do método
(HANKO & ROHRER, 2007). Entretanto, apesar da alta variabilidade, sendo os
ensaios

microbiológicos

realizados

com

suas

condições

devidamente

padronizadas e controladas, estes fornecerão adequada determinação da
potência, além de apresentarem vantagens como a possibilidade da verificação
da perda de atividade de um antibiótico (ABDELAZIZ et. al. 2012; CAZEDEY &
SALGADO, 2013; DAFALE et. al., 2012).

2. ENSAIO TURBIDIMÉTRICO PARA ANÀLISE DE ANTIBIÓTICOS

O ensaio turbidimétrico utiliza meio de cultura líquido inoculado com
microrganismo sensível, em uma série de tubos com diversas concentrações
do antibiótico testado. O resultado é obtido através de uma curva que relaciona
as concentrações do antibiótico e a turbidez (LOURENÇO & PINTO, 2011). O
princípio do teste é baseado no aumento da turbidez causada pelo crescimento
microbiano no meio de cultura líquido. Portanto, mudanças no crescimento
microbiano e, consequentemente da turbidez do meio de cultura, poderão ser
mensuradas por um leitor de microplaca a uma determinada absorbância
(OTHMAN et. al., 2012).
Apesar do meio de cultura líquido ser mais propenso a degradação, o
método turbidimétrico se mostra mais rápido e de fácil execução quando
comparado ao método de difusão em ágar (RIPERRE, 1979; CAZEDEY &
SALGADO, 2013).
No ensaio turbidimétrico, o antibiótico poderá influenciar a carga
microbiana final do ensaio por três diferentes mecanismos ou pela combinação
deles. Esses mecanismos são: o aumento do tempo de geração, o aumento da
fase lag e a morte de uma parte dos microrganismos. Baseando-se nos
mecanismos ou combinação deles, obtêm-se equações que representam as
influências sob o crescimento do microrganismo. (HEWITT, 1977).
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Diversos fatores influenciam a resposta do ensaio turbidimétrico. Alguns
destes fatores serão apresentados a seguir.
2.1

INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DO MEIO DE CULTURA

A composição do meio de cultura deve ser completa de forma que não
interfira na resposta do microrganismo em função das diversas concentrações
do antibiótico. A velocidade da resposta é afetada pela composição, pH,
temperatura de incubação e aeração do meio de cultura (PINTO et al., 2010).
Dessa forma, diferenças diárias no meio de cultura utilizado, assim como
alterações do pH ou decomposição dos nutrientes essenciais do meio, poderão
resultar em substancial variação (HEWITT, 1977).
O pH do meio de cultura é um dos fatores que interfere na faixa de
crescimento do microrganismo. Nos ensaios microbiológicos, o pH do meio de
cultura é ajustado visando as necessidades do microrganismo utilizado e a
sensibilidade necessária para o ensaio. Adicionalmente, a atividade de
antibióticos ácidos aumenta e a atividade de antibióticos básicos diminui
quando o pH do meio de cultura é diminuído. Por fim, para um ensaio rápido
deve-se utilizar um meio de cultura completo que permita o maior crescimento
possível (KAVANAGH, 1963).
2.2

INFLUÊNCIA DO MICRORGANISMO-TESTE

O ensaio turbidimétrico é baseado na interação entre o antibiótico e o
microrganismo

teste

(LOURENÇO

&

PINTO,

2011).

A

seleção

do

microrganismo-teste é interdependente da sensibilidade necessária para o
ensaio, pois cada microrganismo irá produzir diferentes respostas para cada
antibiótico. Dessa forma o microrganismo selecionado deverá responder
adequadamente às mudanças de concentração do antibiótico (RIPERRE,
1979).
Cada cepa bacteriana apresenta diferentes taxas de crescimento e
assim cada uma irá diferir no tempo necessário para atingir a fase logarítima de
crescimento (OTHMAN et. al. 2011). Se a bactéria utilizada estiver na fase
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logarítima de crescimento, então o tempo de incubação necessário será menor,
pois a fase lag será mais curta ou inexistente (KAVANAGH, 1963).
Além da fase de crescimento, a carga microbiana também irá influenciar
na resposta, pois uma alta carga microbiana pode permitir um ensaio com
menor tempo de incubação e proporcionar um aumento na resposta média do
ensaio (HEWITT, 1977), porém poderá influenciar na inclinação da curva doseresposta em um tempo mínimo de incubação (KAVANAGH, 1963). Ensaios
com pequena quantidade de inóculo podem resultar em longo período de
incubação. É necessário avaliar a influência do tamanho do inóculo para cada
método, meio de cultura, microrganismo-teste e substância ensaiada
(LOURENÇO, 2009; KAVANAGH, 1963).
2.3 INFLUÊNCIA DO TEMPO E TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO

No ensaio turbidimétrico os tubos são incubados até que o controle
positivo atinja uma leitura desejada. Para tanto, o tempo exigido é influenciado
pela composição e pH do meio de cultura, temperatura de incubação e
tamanho do inóculo, entre outros. Um quesito de grande importância é manter
todos os tubos incubados pelo mesmo tempo, sendo que para o ensaio
turbidimétrico este tempo é geralmente de 3 a 5 horas (PINTO et al., 2010).
Entretanto, é importante citar que a inclinação da curva de calibração aumenta
com o aumento do tempo de incubação, facilitando a leitura da resposta. Ainda,
cada antibiótico irá necessitar de um tempo mínimo para um teste satisfatório,
o que difere para antibióticos que atuam somente nas células em divisão e para
aqueles que atuam independentemente do processo de divisão celular
(KAVANAGH, 1963).
A maioria das bactérias cresce em meios de cultura complexos em
temperaturas por volta de 37°C. A diminuição da temperatura reduz a taxa de
crescimento, o que aumenta o tempo de incubação necessário para alcançar
certa população desejada. Além disso, para que um ensaio seja preciso é
necessário que a temperatura seja uniforme entre os tubos, o que pode ser
realizado com a utilização de um banho de água com circulação (KAVANAGH,
1963).
28

Outro aspecto importante é a agitação, que deve ser periódica ou
constante, visto que além de ser exigência para alguns microrganismos-teste, é
também importante para reduzir o tempo de incubação, pois durante o período
de incubação as bactérias podem sedimentar no fundo do tubo onde a
quantidade de oxigênio é limitada, o que pode interferir no crescimento de
microrganismos

aeróbicos

(PINTO

et

al.,

2010;

LOURENÇO,

2009;

KAVANAGH, 1963).
2.4

INFLUÊNCIA

DA

CONCENTRAÇÃO

DO

CLORETO

DE

TRIFENILTETRAZÓLIO (CTT)

Os sais de tetrazólio foram descritos pela primeira vez em 1894 e a partir
de 1950 foram intensamente utilizados na química, bioquímica e microbiologia.
O cloreto de trifeniltetrazólio é um dos sais de tetrazólio mais estudados. É uma
substância incolor e solúvel em água que forma um precipitado de cristais
vermelhos insolúvel em água após ser reduzido por bactérias, denominado
formazan, (JUNILLON & FLANDROIS, 2014; JUNILLON et al., 2014;
JUNILLON et al., 2012).
Dessa forma, o cloreto de trifeniltetrazólio vem sendo utilizado em
diversos ensaios microbiológicos para a verificação da presença de bactérias
ativas metabolicamente, além de ser utilizado em ensaios com microplacas
para mensurar a proliferação celular, pois se admite que a coloração
ocasionada pela redução do CTT será proporcional ao número de células
viáveis na fase exponencial. O CTT é útil para reduzir o tempo de incubação
necessária para o ensaio (YAMAMOTO & PINTO, 1996; BERRIDGE et al.,
2005).
O uso de altas concentrações de CTT pode se mostrar tóxico tanto para
bactérias Gram-positivas quanto para bactérias Gram-negativas, por isso é
necessário determinar a concentração que melhor representa a carga
microbiana sem apresentar toxicidade (JUNILLON & FLANDROIS, 2014;
JUNILLON et al., 2014; YAMAMOTO & PINTO, 1996)
2.5

INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE ANTIBIÓTICO
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A diferença de concentrações do antibiótico irá refletir na carga
microbiana ao fim do período de incubação, produzindo uma resposta gradual
que será analisada pelos diferentes valores de absorbância ou transmitância
(PINTO et al., 2010). A turbidez resultante do crescimento microbiano será
inversamente proporcional à concentração do antibiótico (LOURENÇO, 2009).
O tipo de escala utilizado para fazer a leitura desta turbidez irá influenciar no
perfil da curva dose-resposta. A resposta pode ser apresentada pela relação
entre o log da concentração e a densidade óptica ou pelo log da concentração
e a porcentagem de transmitância. O logaritmo da concentração é utilizado,
pois permite a construção de uma reta, que é a maneira mais fácil de unir os
pontos da curva dose-resposta. (KAVANAGH, 1963).
Os ensaios microbiológicos medem respostas e não quantidades de
substâncias. A resposta deverá ser convertida em quantidades da substância
ativa através da curva dose-resposta (KAVANAGH, 1963). A curva doseresposta é fundamental para o ensaio turbidimétrico e sua construção
inadequada, por motivos teóricos ou práticos, é causa comum de erros.
(BOTELHO, 2010; PINTO et al., 2010; KAVANAGH, 1972)

2. SULFATO DE NEOMICINA

A neomicina é um importante antibiótico aminoglicosídeo de amplo
espectro,

efetivo

contra

bactérias

Gram-positivas,

Gram-negativas

e

micobactérias (VASTRAD & NEELAGUND, 2011). O sulfato de neomicina é um
complexo antibiótico solúvel em água utilizado em diversas preparações
farmacêuticas,

como

preparações

oftálmicas,

tópicas,

orais

ou

para

administração intravenosa (HANKP & ROHRER, 2006; STYPULKOWSKA et
al., 2013).
Este antibiótico é utilizado no tratamento de diversas infecções na pele
ou mucosas, como queimaduras, úlceras e dermatoses infecciosas. Assim
como outros antibióticos aminoglicosídeos, seu mecanismo de ação baseia-se
na inibição da síntese de proteínas, além de ser pouco absorvida pelo trato
gastrointestinal e ser excretada pelo rim. Cerca de 97% de uma dose oral de
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neomicina não são absorvidos, sendo eliminados de forma inalterada nas
fezes(BRUNTON et al.; 2006).
A

neomicina

apresenta

uma

faixa

terapêutica

limitada,

potencialmente tóxica, podendo causar nefrotoxicidade e ototoxicidade.

e

é
Os

efeitos tóxicos mais predominantes constituem-se de lesão renal e surdez
neural irreversível (ADAMS et al., 1996; BRUNTON et al.; 2006).
A análise da neomicina e outros antibióticos aminoglicosídeos é uma
difícil tarefa por serem fármacos de alta polaridade, não voláteis e
principalmente

pela

ausência

de

grupos

cromóforos

e

fluoróforos

(STYPULKOWSKA et al., 2013).
A neomicina é composta em sua maioria pela neomicina B, mas também
há a presença da neomicina C e neomicina A, conhecida como neamina, que é
um produto da decomposição das neomicinas B e C (Figura 1). A neomicina B
é mais ativa que a neomicina C contra uma variedade de microrganismos, e
seus componentes podem ser encontrados em um produto com misturas de
50:50 a 95:5 dos componentes B e C, respectivamente, o que dificulta e torna
análise da neomicina por métodos cromatográficos e espectrofotométricos um
problema (HEWITT, 1977; PINTO et al., 2013).
Figura

1.

Estruturas

químicas

das

substâncias

(STYPULKOWSKA et al., 2013).
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relatadas

de

neomicina

A análise de neomicina também apresenta problemas atribuídos à
variação de sua composição em um produto e aos métodos utilizados.
Normalmente um laboratório consegue realizar um teste com boa precisão,
porém encontram-se diferenças quando são utilizados diferentes métodos em
diferentes laboratórios (KAVANAGH, 1972).
Diversos métodos cromatográficos vêm sendo desenvolvidos para a
análise de neomicina como cromatografia líquida de alta eficiência em fase
normal, reversa, de pareamento iônico ou cromatografia iônica com
derivatização pré ou pós-coluna empregando o-ftalaldeído para detecção
ultravioleta ou fluorescência, detectores de espectrometria de massas
(MASCHER et al., 2007; EORTEL et al., 2004; EORTEL et al., 2004), por
espalhamento de luz (STYPULKOWSKA et al., 2013; CLAROT et al., 2005;
TAWA et al., 1998; STEAD & RICHARDS, 1997) e eletroquímica (ADAMS et
al., 1996; PENDELA et al., 2004; GUAN & YUAN, 2007; ZAWILLA et al., 2006;
HANKO et al., 2007). Métodos de eletroforese capilar com detecção UV indireta
também são encontrados na literatura (HUIDOBRO et al., 2009; SRISOM et al.,
2007) Entretanto, apesar da existência de diversos métodos alternativos, o
método microbiológico continua a ser o método oficial indicado pelas
farmacopeias para a análise de neomicina.

3. BACITRACINA ZINCICA

A bacitracina é um antibiótico do grupo dos polipeptídios frequentemente
encontrado na forma de sal de zinco. É amplamente utilizada em produtos
farmacêuticos de administração tópica, além de poder ser utilizada em
aplicações orais para esterilização do trato gastrointestinal e tratamento de
algumas infecções gastrointestinais, limitadas aplicações intramusculares e em
produtos

veterinários.

É

frequentemente

encontrada

em

produtos

farmacêuticos em associação com outros antibióticos, como a neomicina e a
polimixina, e raramente produz hipersensibilidade (MING & EPPERSON, 2002;
SARRI et al., 2006; BRUNTON et al., 2006; POTTS et al., 2012; CIESIOLKA et
al., 2014).
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Este antibiótico é produzido por espécies de Bacillus subtilis e Bacillus
licheniformis, e é ativo principalmente contra cocos e bacilos Gram-positivos,
incluindo Staphylococcus sp., Streptococcus sp., e Clostridium difficile, e
algumas arqueobactérias como Methanobacterium sp., Mathanococcus sp., e
Halococcus sp. (MING & EPPERSON, 2002, SARRI et al., 2006; POTTS et al.,
2012;)
A bacitracina é uma mistura formada por diferentes componentes
polipeptídicos similares relacionados com uma estrutura que compreende um
anel heptapeptídeo ligado a uma cadeia pentapeptídica (Figura 2). As formas
de bacitracina A, B1, B2 e B3 são as principais responsáveis pela atividade
antimicrobiana do antibiótico. A forma de bacitracina F é seu principal produto
de degradação, é um componente inativo conhecido por sua nefrotoxicidade
(PAVLI & KMETEC, 2001; SARRI et al., 2006). A bacitracina apresenta forte
afinidade a metais catiônicos divalentes, e está disponível comercialmente na
forma mais estável em um complexo de bacitracina zincica, que é também
utilizado como padrão de referência químico (SARRI et al., 2006).
Seu mecanismo de ação atua inibindo a síntese da parede celular
bacteriana pela inibição da desfosforilização do carreador lipídico. A bacitracina
apresenta

a

habilidade

de

degradar

ácidos

nucleicos,

sendo

ativa

principalmente contra moléculas de RNA, e ativa contra cadeias simples de
DNA em maiores concentrações (CIESIOLKA et al., 2014).
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Figura 2. (a) Estruturas químicas das bacitracinas A, B1, B2 e B3. (b) sequencia
peptídica das bacitracinas A. B1, B2, B3, C1, C2, C3 e F (POTTS et al., 2012).
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4. MÉTODOS RÁPIDOS

Os métodos rápidos na área de microbiologia começaram a ser
desenvolvidos nas últimas décadas baseado na necessidade de métodos que
consumam menos tempo para não interferir na eficiência do processo de
fabricação, além da possibilidade de oferecerem maior sensibilidade e exatidão
que os métodos convencionais (PINTO et al. 2015), .
Os métodos de cultivo costumam ser os mais utilizados já que
apresentam as vantagens de serem de simples execução, não necessitar de
equipamentos especializados e serem de baixo custo. Porém a necessidade de
longo período de incubação, de 24 horas a 14 dias, pode acarretar em elevado
custo quando medidas corretivas são necessárias, como no caso de
contaminação do produto ou do ambiente (PINTO et al. 2015).
Diversas tecnologias podem ser aplicadas aos métodos microbiológicos.
As tecnologias baseadas no crescimento do microrganismo podem não se
caracterizar por testes realmente rápidos, mas sim em testes mais rápidos que
os convencionais. Alguns exemplos dessas tecnologias são a bioluminescência
ATP e AK, impedância e condutividade, detecção colorimétrica e da pressão do
headspace pela produção de CO2 (PINTO et al. 2015).
Já as tecnologias baseadas na viabilidade podem ser rápidas uma vez
que não se baseiam no crescimento microbiano e sim na coloração de
componentes bioquímicos ou fluorescência de substratos fluorogênicos
celulares. Alguns exemplos dessas tecnologias são microscopia direta de filtro
epifluorescente, citometria de fluorenscência por varredura a laser da
membrana e citometria de fluxo por coloração vital ou fluorescência (PINTO et
al. 2015).

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Recentemente, o desenvolvimento de métodos analíticos vem sendo
realizado utilizando uma abordagem racional. O planejamento de experimentos
(DoE) é uma metodologia que determina a relação entre os fatores que afetam
um processo e seu resultado final. Este planejamento garante o correto
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funcionamento de um processo dentro das condições determinada por uma
região de design space, e é uma excelente ferramenta para a otimização de
métodos (SHIVHARE & McCreath, 2010)
A metodologia de análise de superfície resposta é uma das ferramentas
de DoE utilizadas para a otimização. É baseada no ajuste de uma equação
polinomial aos dados experimentais que irá descrever o comportamento dos
dados, permitindo a previsão da resposta dentro das condições estudadas.
Esta ferramenta é útil em situações onde vários fatores afetam uma resposta,
uma vez que irá analisar simultaneamente os fatores gerando as melhores
condições de cada nível para se obter o melhor resultado. Além disso, permite
analisar a existência de interação entre dois ou mais fatores (BEZERRA et al.,
2008).
Um dos planejamentos de análise de superfície resposta mais
comumente utilizados é o de compósito central. O planejamento de compósito
central é utilizado para estudar como os fatores de um método afetam em sua
resposta final. Este planejamento é constituído do planejamento fatorial
(completo ou fracionado) com pontos centrais e axiais. O planejamento de
compósito central irá apresentar sempre o dobro de pontos axiais que o
número de variáveis. Esses pontos representam os valores extremos (nível
baixa e alta) para cada variável (HANRAHAN & LU, 2006).
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OBJETIVO
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OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram desenvolver ensaio microbiológico
rápido para análise de neomicina e bacitracina empregando leitura cinética em
microplacas; validar os ensaios desenvolvidos através dos parâmetros de
especificidade/seletividade, linearidade, precisão, exatidão e robustez; e
comparar os ensaios

desenvolvidos com os ensaios oficiais presentes nas

farmacopeias.

Objetivos específicos



Determinar as composições dos meios ideais para os doseamentos
microbiológico rápido de neomicina e bacitracina;



Escolher os microrganismos sensíveis que apresentem crescimento
mais rápido e adequado;



Determinar o menor tempo de incubação possível que forneça respostas
adequadas;



Otimizar as concentrações de antibiótico, de cloreto de trifeniltetrazólio
(CTT), e proporções de inóculo;



Validar os ensaios quanto à especificidade/seletividade, linearidade,
precisão (repetibilidade e precisão intermediária), exatidão e robustez;



Comparar os ensaios desenvolvidos com os ensaios oficiais descritos
nas farmacopéias.
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1. INTRODUÇÃO

Os agentes antimicrobianos são uma das classes de medicamentos
mais utilizadas mundialmente. Seu uso irracional e indiscriminado é uma
questão preocupante, principalmente pelo surgimento de cepas resistentes aos
antibióticos. O sucesso da terapia está relacionado à atividade biológica do
antibiótico utilizado. Dentre as classes de antibióticos, os aminoglicosídeos são
uma das classes mais empregadas no tratamento de doenças infecciosas
devido ao seu amplo espectro de ação. (BRUNTON et al., 2006; GUIMARÃES
et al., 2010; BUTLER & COOPER, 2011).
Os aminoglicosídeos atuam inibindo a síntese proteica pela interação
com a subunidade 30s dos ribossomos. Quimicamente, os aminoglicosídeos
são aminoaçúcares ligados por uma ligação glicosídica a um anel aminociclitol
e podem ser divididos pelos seus 1,2- substituentes (neomicina, etc.) e 1,3
substituente (gentamicina e etc.). A neomicina é um antibiótico aminoglicosídio
de amplo espectro de ação, e é produzido por Streptomyces fradiae. Seus
principais componentes são a neomicina B e a neomicina C. (Figura 1).
(BENVENISTE & DAVIES, 1973; MINGEOT-LECLERCQ et al., 1999; STEAD,
2000; BRUNTON et al., 2006)
Figure 1. Estrutura química da neomicina B (R1: CH2NH2 e R2: H) e neomicina C (R1:
H e R2: CH2NH2).
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As características químicas dos aminoglicosídeos em geral incluem alta
polaridade, solubilidade em água, baixa volatilidade e ausência de grupos
cromóforos e fluoróforos. A ausência desses grupos torna necessário o uso de
derivatização pré ou pós-coluna antes da detecção por métodos de
fluorescência ou UV, o que dificulta o desenvolvimento de métodos para a
análise de aminoglicosídeos. Outros métodos podem ser utilizados como
alternativa para sua detecção como detectores eletroquímicos e de índice de
refração. Entretanto, o ensaio microbiológico de difusão em ágar permanece
como o método oficial para a análise de neomicina (ROBERTSON et al., 1971;
KAVANAGH, 1972; YAMAMOTO & PINTO, 1996; ADAMS et al., 1998;
ISOHERRANEN & SOBACK, 1999; FRUTOS et al., 2000; LOURENÇO et al.,
2011; LOURENÇO & PINTO, 2011; PINTO et al., 2013).
O ensaio de difusão em ágar é frequentemente utilizado na análise da
potência de antibióticos. Neste ensaio, o crescimento microbiano ocorre na
superfície do meio de cultura sólido, exceto na região onde o antibiótico tenha
se difundido (zona de inibição), que será proporcional à concentração do
antibiótico. Apesar de seu amplo emprego, o ensaio de difusão em ágar
apresenta algumas desvantagens em relação ao ensaio turbidimétrico como a
sensibilidade, o tempo de incubação prolongado (por volta de 18 horas), e as
limitações por questões de difusão (KAVANAGH, 1963; HEWITT, 1977;
LOURENÇO et al., 2007a; LOURENÇO & PINTO, 2009; SCHMIDT et al. 2009;
PINTO et al. 2010; DAFALE et al., 2012; DAFALE et al. 2013; LOURENÇO et
al., 2013; GHISLENI et al., 2014).
No ensaio turbidimétrico, o crescimento microbiano varia de acordo com
a concentração do antibiótico no meio de cultura líquido, resultando em uma
visível turbidez que pode ser medida fotometricamente após um período de
incubação, sob condições apropriadas. Diferente do ensaio de difusão em ágar,
o meio de cultura líquido utilizado no ensaio turbidimétrico fornece um
crescimento rápido (por volta de 6 horas), e não apresenta limitações em
relação à difusão do antibiótico. Diversos fatores podem afetar o crescimento
microbiano, e consequentemente a resposta do ensaio turbidimétrico
(LOURENÇO et al. 2007b; PINTO et al. 2010; LOURENÇO & PINTO, 2011;
BOTELHO et al., 2013; TÓTOLI & SALGADO, 2013; PEDROSO & SALGADO,
2014).
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Nas últimas décadas, os sais de tetrazólio têm sido utilizados para
fornecer uma detecção rápida do crescimento microbiano (BARTLETT et al.,
1976; YAMAMOTO & PINTO, 1996; SMITH et al., 1998; PROCTOR & SOUZA,
2001; KLANCNIK et al., 2010). As células microbianas são capazes de reduzir
os sais de tetrazólio a um precipitado avermelhado (formazan). Em outras
palavras, a concentração do formazan, que é medida na intensidade da
coloração avermelhada, será proporcional à quantidade de células viáveis, que
é proporcional à concentração do antibiótico no meio de cultura líquido. Este
fato permite que a detecção do crescimento microbiano seja feita antes da
visibilidade turbidimétrica. Desta forma, o uso dos sais de tetrazólio, como o
cloreto de trifeniltetrazólio, pode reduzir o tempo de incubação necessária no
ensaio. Apesar de diversas aplicações dos sais de tetrazólio, seu uso em
ensaios microbiológicos para a potência de antibióticos não foi encontrado na
literatura (BARTLETT et al., 1976; YAMAMOTO & PINTO, 1996; SMITH et al.,
1998; PROCTOR & SOUZA, 2001; KLANCNIK et al., 2010).
Recentemente, os métodos analíticos têm sido desenvolvidos utilizando
planejamento fatorial e análise de superfície de resposta (RSM). Esta
metodologia consiste em uma abordagem racional para o desenvolvimento e
otimização racional, uma vez que permite que múltiplos fatores sejam avaliados
simultaneamente, incluindo suas interações. O planejamento fatorial pode ser
usado para identificar os fatores mais relevantes para a resposta do
experimento. O planejamento compósito central pode ser utilizado para estudar
como estes fatores afetam a resposta do ensaio. Apesar de seus benefícios, os
planejamentos fatorial e composto central raramente são utilizados no
desenvolvimento de métodos microbiológicos. (HANRAHAN & LU, 2006;
SRINUBABU et al., 2007; BEZERRA et al., 2008; SAVIANO et al., 2014).
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e otimizar um
ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca utilizando as
metodologias de análise de superfície de resposta e planejamento fatorial.
Além disso, o ensaio foi validado de acordo com a legislação, e comparado
com o ensaio convencional de difusão em ágar.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1.

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

O Padrão de referência sulfato de neomicina foi fornecido pela FURP –
Fundação para o Remédio Popular, assim como as amostras comerciais de
pomada de sulfato de neomicina e bacitracina zíncica, além da mistura de
excipientes utilizada como placebo.
O meio de cultura e as soluções tampão foram preparados no laboratório
utilizando peptona (Bacto BD, EUA), extrato de carne (BBL BD, EUA), extrato
de levedura (Bacto BD, EUA), ágar (Bacto BD, EUA), digesto pancreático de
caseína (Bacto BD, EUA), dextrose (Inlab, Brasil), fosfato de potássio
monobásico (J.T. Baker, México) e fosfato de potássio dibásico (J.T. Baker,
México).

2.2.

EQUIPAMENTOS

Foram utilizados um leitor de microplaca Polaris (Celer, Brasil) e um
agitador Bioshake iQ (Analytik Jena, Alemanha) para a agitação, incubação e
leitura da microplaca. Para o ensaio de difusão em ágar foi utilizado uma estufa
bacteriológica (Nova Ética, Brasil) e um leitor de zonas (Lilly Fischer, EUA).
Além disso, foi utilizado uma balança analítica AUY220 (Shimadzu, Japão), um
pHmetro PG1800 (Gehaka, Brasil), e uma autoclave esterilizador (Lutz
Ferrando, Brasil) para o preparo dos meios de cultura e soluções em geral.

2.3.

SOLUÇÕES

Soluções de padrão de referência neomicina.
Quantidades exatamente pesadas do padrão de referência neomicina
foram diluídas utilizando tampão fosfato de potássio pH 8,0 para obter as
concentrações de 3,0; 4,0 e 5,0 µg/mL.
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Amostras comerciais de pomada sulfato de neomina e bacitracina
zíncica.
Foram pesadas quantidades da pomada equivalentes a 5,0 mg de
neomicina, e posteriormente transferidas para um balão de extração. Foram
adicionados 50 ml de éter dietílico para a dissolução da pomada, e a extração
foi realizada com três porções de 50 ml de tampão fosfato pH 8,0. Todo o
conteúdo do recipiente foi transferido para um balão volumétrico de 200 ml, e o
volume foi completado com tampão fosfato. A partir desta solução, foi realizada
a diluição com tampão fosfato para a obtenção das concentrações de 3,0; 4,0 e
5,0 µg/mL.

2.4.

DESENVOLVIMENTO

E

OTIMIZAÇÃO

DO

ENSAIO

MICROBIOLÓGICO COLORIMÉTRICO RÁPIDO EM MICROPLACA.

O ensaio foi desenvolvido e otimizado com uma abordagem racional.
Planejamento fatorial e análise de superfície de resposta foram utilizados para
estudar os efeitos de cada condição experimental no crescimento microbiano.
Tempo de incubação e composição do meio de cultura
Testes iniciais foram realizados para a escolha do microrganismo
susceptível e de crescimento mais rápido. Foram testados os microrganismos
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Staphylococcus aureus (ATCC
6538) e Escherichia coli (ATCC 8739). A incubação foi realizada a 37 ± 1ºC /
500 RPM por 6 horas. O planejamento fatorial 24 foi utilizado para a escolha da
composição do meio de cultura que fornece o crescimento mais intenso após 3
horas incubação. Este planejamento permitiu a avaliação dos efeitos de cada
componente do meio de cultura no crescimento da Escherichia coli (ATCC
8739) (Tabela 1).
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Tabela 1. Composição dos meios de cultura testados para o ensaio microbiológico
colorimétrico rápido em microplaca, usando Escherichia coli (ATCC 8739).

Meio

de

cultura

Extrato
Peptona (g/L) levedura
(g/L)

de

Extrato

de Dextrose

carne (g/L)

(g/L)

#01

5,0

0,0

0.0

0.0

#02

0,0

1,5

0,0

0,0

#03

0,0

0,0

1,5

0,0

#04

0,0

0,0

0,0

1,0

#05

5,0

1,5

0,0

0,0

#06

5,0

0,0

1,5

0,0

#07

5,0

0,0

0,0

1,0

#08

0,0

1,5

1,5

0,0

#09

0,0

1,5

0,0

1,0

#10

0,0

0,0

1,5

1,0

#11

5,0

1,5

1,5

0,0

#12

5,0

1,5

0,0

1,0

#13

5,0

0,0

1,5

1,0

#14

0,0

1,5

1,5

1,0

#15

5,0

1,5

1,5

1,0

#16

0,0

0,0

0,0

0,0

Todos os meios de cultura continham fosfato de potássio monobásico (1,32
g/L) e fosfato de potássio dibásico (3,68 g/L), e o pH foi ajustado entre 7,8 e
8,0.
Influência da concentração de microrganismo e cloreto de
trifeniltetrazólio.
Após a definição da composição de meio de cultura, um planejamento
compósito central foi realizado para estudar os efeitos das concentrações de
Escherichia coli (ATCC 8739) (inóculo, 0,2; 0,5; 1,0; 1,5 e 1,8%), cloreto de
trifeniltetrazólio (CTT, 0,2; 0,3; 0,5; 0,7 e 0,8% m/v), e sulfato de neomicina
(NEO, 2,0; 3,0; 4,5; 6,0 e 7,0 µg/mL) no crescimento microbiano (Tabela 2).
Foram testadas quinze combinações diferentes das três variáveis, incluindo 8
pontos do planejamento fatorial, 6 pontos axiais e um ponto central (6
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determinações independentes) (Bezerra et al., 2008). A validade do modelo
matemático foi verificada pelo coeficiente de correlação (r2  0,70) e ajuste
(valor de p  0,05). Todos os ensaios foram realizados utilizando o meio de
cultura #15 (equivalente ao meio de cultura n°39 da Farmacopeia Americana),
e a microplaca foi incubada a 37 ± 1ºC / 300 RPM, por 3 horas. Os resultados
foram utilizados para otimizar as concentrações de inóculo, cloreto de
trifeniltetrazólio e sulfato de neomicina do ensaio rápido.
Tabela 2. Estudo da influência da concentração de Escherichia coli (ATCC 8739),
cloreto de trifeniltetrazólio, e sulfato de neomicina no crescimento microbiano, usando
a composição completa do meio de cultura (#15).

Neomicina

Ensaio

Inóculo (%)

CTT (%)

#01

0,2

0,5

4,5

#02

0,5

0,3

3,0

#03

0,5

0,3

6,0

#04

0,5

0,7

3,0

#05

0,5

0,7

6,0

#06

1,0

0,2

4,5

#07

1,0

0,5

2,0

#08

1,0

0,5

4,5

#09

1,0

0,5

4,5

#10

1,0

0,5

4,5

#11

1,0

0,5

4,5

#12

1,0

0,5

4,5

#13

1,0

0,5

4,5

#14

1,0

0,5

7,0

#15

1,0

0,8

4,5

#16

1,5

0,3

3,0

#17

1,5

0,3

6,0

#18

1,5

0,7

3,0

#19

1,5

0,7

6,0

#20

1,8

0,5

4,5
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(µg/mL)

Ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca.
O ensaio foi realizado com as condições experimentais otimizadas. Vinte
microlitros (20 L) das soluções do padrão de neomicina ou da amostra
comercial (nas concentrações de 3,0; 4,0 e 5,0 g/mL) foram adicionadas nos
poços da microplaca. Alíquotas de 180 L do meio de cultura n° 15 inoculado
com Escherichia coli (ATCC 8739) (em uma proporção de 0,5%) foram
transferidas para cada poço da microplaca. Foi adotado o delineamento em
quadrado latino para diminuir a variabilidade dos resultados devido à posição
da distribuição das soluções nos poços na microplaca. (Figura 2). A incubação
foi realizada a 37 ± 1ºC / 500 RPM, por 3 horas. Ao final da incubação,
Alíquotas de 50 L da solução de trifeniltetrazólio (CCT) a 0,5% (m/v) foram
adicionadas em cada poço, e a microplaca foi então incubada por mais 5
minutos a 37 ± 1ºC / 500 RPM. A leitura da resposta colorimétrica foi realizada
a 630 nm e a potência das amostras comerciais foi calculada utilizando a média
das absorbâncias.
Figura 2. Esquema do delineamento em quadrado latino para a distribuição do padrão
de neomicina (P1, P2, e P3 – concentrações de 3,0; 4,0 e 5,0 µg/mL) e amostras
comerciais (A1/B1, A2/B2, e A3/B3 – concentrações de 3,0; 4,0 e 5,0 µg/mL). CN =
controle negativo e CP = cotrole positivo.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A

CN

CN

CN

CP

CP

CP

CN

CN

CN

CP

CP

CP

B

P1

P2

P3

A1

A2

A3

P1

P2

P3

B1

B2

B3

C

P2

P3

A1

A2

A3

P1

P2

P3

B1

B2

B3

P1

D

P3

A1

A2

A3

P1

P2

P3

B1

B2

B3

P1

P2

E

A1

A2

A3

P1

P2

P3

B1

B2

B3

P1

P2

P3

F

A2

A3

P1

P2

P3

A1

B2

B3

P1

P2

P3

B1

G

A3

P1

P2

P3

A1

A2

B3

P1

P2

P3

B1

B2

H

CP

CP

CP

CN

CN

CN

CP

CP

CP

CN

CN

CN

50

Concentração mínima inibitória (CIM).
Uma solução estoque de neomicina contendo 1000 g/mL foi preparada
utilizando tampão fosfato pH 8,0. Diluições seriadas de 1000 a 0,5 g/mL foram
realizadas em duplicada. Alíquotas de 20 L de cada diluição foram
transferidas para a microplaca. Posteriormente, 180 L do meio de cultura n°15
inoculado com Escherichia coli (ATCC 8739) (em uma proporção de 0,5%)
foram transferidas para cada poço da microplaca, que foi então incubada a 37
± 1ºC por 24 horas. Ao final do período de incubação, foram adicionadas
alíquotas de 50 L da solução de trifeniltetrazólio (CCT) a 0,5% (m/v) em cada
poço, e a concentração mínima inibitória (CIM) foi determinado como a menor
concentração que não apresentou crescimento microbiano.
Concentração mínima bactericida (CMB)
Alíquotas de 20 L das concentrações que não apresentaram
crescimento no teste da CIM foram transferidas para novos poços da
microplaca. Foram adicionadas alíquotas de 180 L do meio de cultura n°15
em cada poço, e a microplaca foi então incubada a 37 ± 1ºC por 24 horas.
Após o período de incubação, alíquotas de 50 L da solução de trifeniltetrazólio
a 0.5% (m/v) foram adicionada aos poços, e a concentração mínima bactericida
foi determinada como a menor concentração que não apresentou crescimento
microbiano.

2.5.

VALIDAÇÃO DO MÉTODO

O ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca foi validado
pela determinação dos seguintes parâmetros: linearidade, precisão, exatidão e
robustez. De acordo com a legislação, os limites de detecção e quantificação
não são necessários para esta categoria de ensaio. (Brasil, 2003; ICH, 2005).
Linearidade.

A

linearidade

foi

avaliada

pelo

ensaio

de

seis

concentrações do padrão de referência sulfato de neomicina (2,0; 3,0; 3,5; 4,0;
4,5, e 5,0 g/mL). Os dados obtidos das curvas analíticas foram avaliados por
análise de regressão. Além disso, as curvas analíticas obtidas das amostras
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comerciais e padrão de referências foram avaliados por análise de variância
(ANOVA) para confirmação do paralelismo entre elas (Brasil, 2003; ICH, 2005)
Precisão. A precisão do ensaio foi avaliada em dois níveis: a)
repetibilidade; e b) precisão intermediária. A repetibilidade foi mensurada como
o desvio padrão relativo de seis amostras analisadas no mesmo dia e sob as
mesmas condições de trabalho. A precisão intermediária foi avaliada pela
análise de seis amostras em dois dias diferentes. (Brasil, 2003; ICH, 2005)
Exatidão.

Foram preparadas soluções com mistura de excipientes

(placebo) e padrão de referência neomicina para a avaliação da exatidão. A
extração da neomicina foi realizada como descrito na seção Amostras
comerciais de pomada sulfato de neomina e bacitracina zíncica, que foi
realizada conforme monografia da Farmacopeia Americana. A exatidão foi
determinada como a média de recuperação do método, incluindo o processo de
extração. (Brasil, 2003; ICH, 2005)
Robustez. A robustez foi avaliada pelo planejamento compósito central
durante o desenvolvimento e otimização do ensaio, que permitiu a avaliação da
influência das concentrações de cloreto de trifeniltetrazólio e Escherichia coli
(ATCC 8539) simultaneamente no crescimento microbiano. (Brasil, 2003; ICH,
2005)

2.6.

COMPARAÇÃO DOS ENSAIOS

Ensaio de difusão em ágar. O ensaio microbiológico de difusão em
ágar descrito na farmacopeia (Farmacopeia Brasileira, 2010; United States
Pharmacopeia, 2012) foi utilizado na comparação entre o ensaio oficial e o
ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca. Alíquotas de 20 mL
do meio de cultura antibiótico n°11 (extrato de carne 1,5 g/L, extrato de
levedura 3,0 g/L, digesto pancreático de caseína 4,0 g/L, peptona 6,0 g/L,
dextrose 1,0 g/L, e ágar 15,0 g/L, pH final entre 7,9 a 8,0) foram adicionas em
placas de Petri. Posteriormente, cinco mililitros (5 mL) do meio de cultura
antibiótico n°11 inoculado (em uma proporção de 1%) com uma suspensão de
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) (25 ± 2% transmitância a 580 nm) foram
adicionados à camada de meio de cultura já solidificada. Discos de papel foram
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então imersos em soluções de padrão de neomicina ou de amostras comerciais
(concentrações de 5,0; 10,0 e 20,0 µg/mL) e colocados sobre o ágar. As placas
foram incubadas a 37 ± 1ºC por 18-24 horas, e a potência das amostras
comerciais foi calculada como a média dos valores das zonas inibição.
(FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010; UNITED STATES PHARMACOPEIA,
2012).
Comparação estatística dos ensaios. Seis amostras comerciais foram
analisadas simultaneamente pelo ensaio microbiológico colorimétrico rápido em
microplaca e pelo ensaio de difusão em ágar. As potências dessas amostras
foram comparadas utilizando o teste T duplo unicaudal (TOST- two one-sided)
para equivalência. Neste teste, consideramos que dois métodos são
equivalentes se o intervalo de confiança de 90% de suas diferenças está dentro
do limite estabelecido como analiticamente similar. Definiu-se que o intervalo
para a equivalência dos ensaios deveria ser o limite de especificação (90 a
135% do teor rotulado) do teor de neomicina na forma de sulfato de neomicina
(LOURENÇO & PINTO, 2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DO ENSAIO MICROBIOLÓGICO
COLORIMÉTRICO RÁPIDO EM MICROPLACA

A escolha do microrganismo é uma questão importante em ensaios
microbiológicos, uma vez que o microrganismo deve ser susceptível ao
antibiótico ensaiado e deve apresentar um crescimento rápido e intenso. De
acordo com os resultados, Escherichia coli (ATCC 8739) apresentou um
crescimento mais rápido e intenso que Staphylococcus epidermidis (ATCC
12228) e Staphylococcus aureus (ATCC 6538). Estes resultados podem ser
explicados devido às características metabólicas da Escherichia coli. Um dos
principais objetivos do ensaio em microplaca é ser mais rápido que o ensaio
convencional de difusão em ágar, portanto Escherichia coli (ATCC 8539) foi o
microrganismo de escolha para o ensaio rápido.
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A composição do meio de cultura é um fator que pode alterar o
crescimento

microbiano, e consequentemente, o resultado do ensaio

microbiológico. Desta forma, foi realizado um planejamento fatorial 24 para
estudar o efeito dos componentes do meio de cultura no crescimento do
microrganismo Escherichia coli (ATCC 8539). Foram realizados testes com 16
combinações de meio de cultura com diferentes quantidades de peptona (0,0
ou 5,0 g/L), extrato de levedura (0,0 ou 1,5 g/L), extrato de carne (0,0 ou 1,5
g/L) e dextrose (0,0 ou 1,0 g/L). De acordo com os resultados, os quatro
componentes estudados influenciaram no crescimento microbiano (Figura 3).
Estes resultados sugerem que a composição completa do meio de cultura é a
mais adequada para fornecer um crescimento microbiano mais rápido e
intenso, como desejado para o ensaio rápido.
Figura 3. Gráfico de Pareto para o efeito da composição do meio de cultura no
crescimento microbiano, usando Escherichia coli (ATCC 8739) incubada a 37 ± 1ºC /
500 RPM, por 3 horas.
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Um planejamento compósito central foi realizado para estudar como as
concentrações de Escherichia coli (ATCC 8739) (inóculo, variando de 0,2 a
1,8%), cloreto de trifeniltetrazólio (CTT, variando de 0,2 a 0,8% m/v), e sulfato
de neomicina (variando de 2,0 a 7,0 µg/mL) interferem no crescimento do
microrganismo. Foi obtido um modelo matemático que explica o crescimento
microbiano (medido

em absorbância

a

630

nm)

como

função das

concentrações de Escherichia coli, cloreto de trifeniltetrazólio e neomicina. Este
modelo apresentou valores do coeficiente de correlação (r2 = 0,814 r2 de
predição = 0,731) e ajuste (valor de p para falta de ajuste = 0,981) adequados.
Os coeficientes deste modelo são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Coeficientes do modelo matemático que explica o crescimento microbiano
(medido em absorbância a 630 nm) como função das concentrações de Escherichia
coli, cloreto de trifeniltetrazólio, e sulfato de neomicina.

Termo*

Coeficiente

Valor de p

Constante

0,2980

0,000

Concentration de inóculo 0,4859

0,000

(linear)
Concentração

de

CTT -0,2575

0,003

de -0,0333

0,002

Concentração de inoculo -0,1651

0,011

(linear)
Concentração
Neomicina (linear)

(quadrático)
*

Termos quadráticos de concentração de CTT e sulfato de neomicina não

foram significantes (valor de p > 0.05)

De acordo com os resultados do planejamento compósito central, quanto
maior a quantidade de microrganismo, menor a inclinação da curva de doseresposta (concentração do antibiótico) (Figura 4). Isso pode ser explicado
devido a maior quantidade de antibiótico necessário para inibir o crescimento
microbiano. Além disso, o tempo de incubação necessário para atingir a fase
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estacionária irá diminuir. Estes resultados estão de acordo com a teoria do
ensaio turbidimétrico (KAVANAGH, 1963; HEWITT, 1977, PINTO et al. 2010)
Figura 4. Efeitos das concentrações de Escherichia coli (ATCC 8539) (inóculo), e
neomicina no crescimento microbiano (medido em absorbância a 630 nm),
concentração fica de CTT a 0,5%.
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O cloreto de trifeniltetrazólio foi utilizado como um indicador de
viabilidade, uma vez que somente células microbianas viáveis são capazes de
reduzir o CTT a formazan, que se apresenta como um precipitado de coloração
avermelhada.
maior

será

Desta forma quanto mais intensa a coloração avermelhada,
a

proporção

de

microrganismo

viável.

Entretanto,

para

concentrações do inóculo de 1.0%, a intensidade da coloração permaneceu
praticamente constante (Figura 5).
Foi observado que em certa concentração de inóculo, quanto maior a
quantidade de CTT, menor a intensidade da coloração avermelhada.
Resultados similares foram obtidos utilizando diferentes concentrações de CTT,
e uma concentração fixa de neomicina (Figura 6). Estes resultados sugerem
que altas concentrações de CTT podem matar as células microbianas.
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Figura 5. Efeitos das concentrações de Escherichia coli (ATCC 8539) (inóculo), e
cloreto de trifeniltetrazólio (CTT) no crescimento microbiano (medido em absorbância a
630 nm), concentração fixa de neomicina a 4,5 µg/mL.
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Figura 6. Efeitos das concentrações de cloreto de trifeniltetrazólio (CTT), e
neomicina no crescimento microbiano (medido em absorbância a 630 nm),
inóculo fixo a 1,0%.
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A determinação colorimétrica baseia-se na redução do cloreto de
trifeniltetrazólio a formazan, que irá formar um precipitado de coloração
avermelhada. Foi observado que após um longo período de incubação o
precipitado apresenta perda da coloração, o que pode aumentar as chances de
erro na determinação fotométrica. Para solucionar esta questão, a leitura
fotométrica foi padronizada, sendo realizada a 630 nm após um pequeno
período de incubação (37 ± 1ºC / 500 RPM / 5 minutos). Além disso, foi
adotado o delineamento em quadrado latino para minimizar os erros devido à
distribuição das posições de linhas e colunas na microplaca.

Por fim, as condições experimentais otimizadas obtidas do planejamento
fatorial 24 e do planejamento compósito central foram:
a) Escherichia coli (ATCC 8539);
b) composição completa do meio de cultura (meio n°15: peptona 5,0 g/L,
extrato de levedura 1,5 g/L, extrato de carne 1,5 g/L, dextrose 1., g/L,
fosfato de potássio monobásico 1,32 g/L, and fosfato de potássio
dibásico 3,68 g/L);
c) proporção de inóculo de 0,5%;
d) concentração de cloreto de trifeniltetrazólio de 0,5% (m/v);
e) concentração da neomicina de 3,0; 4,0 e 5,0 µg/mL.

OS resultados de CIM e CMB foram 8 e 32 µg/mL, respectivamente. As
concentrações da solução de neomicina escolhidas, de 3 a 5 µg/mL para o
ensaio desenvolvido fornecem um inibição gradual do crescimento microbiano.
Esta inibição gradual permite a análise da potência de uma amostra
desconhecida com uma substância química de referência. Apesar de diversos
ensaios encontrados na literatura utilizarem sais de tetrazólio para a avaliação
da susceptibilidade de um microrganismo a um antibiótico ou agente
antimicrobiano (MOHAMMADZADEH et al., 2006; BRADY et al., 2007;
TSUKATANI et al., 2009), não foi encontrado nenhum ensaio para a análise da
potência de antibióticos e agentes antimicrobianos.
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3.2 VALIDAÇÃO DO ENSAIO

O ensaio otimizado foi validado pela avaliação dos parâmetros de
linearidade, precisão, exatidão e robustez. O ensaio se mostrou linear (na faixa
de 2,0 a 5,0 µg/mL), com equações lineares de Y=0,335–0,482X e coeficiente
de correlação (r) de 0,994 (Figura 7). O delineamento retas paralelas 3x3 foi
escolhido para o ensaio microbiológico colorimétrico rápido em micropacas,
onde as curvas do padrão e amostra devem apresentar regressão significativa,
além de serem lineares e paralelas (Figura 8). De acordo com a legislação,
estes parâmetros devem ser verificados por testes válidos. (BRASIL, 2003;
ICH, 2005). De acordo com o teste de análise de variância (ANOVA), as curvas
de padrão e amostra apresentaram regressão significativa (valor de p ≤ 0.05);
linearidade (valor de p > 0.05) e paralelismo (valor de p > 0.05). Entretanto, é
importante citar que foi necessário adotar o delineamento em quadrado latino
para reduzir a variabilidade devido à posição das linhas e colunas,
normalizando os resultados dos ensaios.
Figura 7. Linearidade do ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca
usando Escherichia coli (ATCC 8539), composição complete do meio de cultura (#15),
proporção de inoculo de 0,5%, concentração de CTT de 0,5% (m/v) e concentração de
neomicina de 2,0 a 5,0 µg/mL.
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Figura 8. Paralelismo do ensaio para neomicina, usando Escherichia coli (ATCC
8539), composição complete do meio de cultura (#15), proporção de inóculo de 0,5%,
concentração de CTT de 0,5% (m/v) e concentração de neomicina de 3,0; 4,0 e 5,0
µg/mL.

O ensaio se mostrou preciso (desvio padrão relativo (DPR) de 2,8% e
4,0% para repetibilidade e precisão intermediária, respectivamente) e exato
(média de recuperação = 100,2%). Além disso, durante o desenvolvimento e
otimização do ensaio foram estudados os efeitos das concentrações de inóculo
e cloreto de trifeniltetrazólio no crescimento microbiano. Os resultados
mostraram que o ensaio foi significantemente sensível às pequenas mudanças
nas concentrações de inóculo e CTT. O planejamento compósito central
permitiu esclarecer como esses parâmetros (isolados ou simultaneamente) irão
afetar o crescimento microbiano e consequentemente os resultados do ensaio.

3.3 COMPARAÇÃO DOS ENSAIOS

A comparação estatística entre ensaios é uma importante etapa para
confirmar a intercambialidade ou substituição de um ensaio convencional por
um novo ensaio. Para realizar esta comparação, foram analisadas seis
amostras comerciais tanto pelo ensaio colorimétrico rápido, quando pelo ensaio
60

de difusão em ágar. A média da potência da neomicina obtida foi 99,9% para o
ensaio colorimétrico rápido, e 101,0% para o ensaio de difusão em ágar
(Figura 9). Foi realizado o teste T unicaudal (TOST) para equivalência
considerando um nível de significância de 5%, e os limites de especificação de
90 a 135% de teor rotulado de neomicina.
Figura 9. Resultado da potência da neomicina (média com desvio padrão amostral),
usando o ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca (A) e o ensaio de
difusão em ágar (B).

A análise estatística demonstrou equivalência entre os ensaios de
difusão em ágar e o ensaio colorimétrico rápido (valor de p para TOST =
0.023), assim os ensaios podem ser considerados intercambiáveis uma vez
que fornecem resultados analíticos similares. Além da análise estatística, é
importante observar as diferenças entre os ensaios considerando suas
vantagens e desvantagens.
Ambos

os

ensaios

fornecem

informações

sobre

a

atividade

antimicrobiana de produtos farmacêuticos, porém o ensaio microbiológico
colorimétrico rápido em microplaca apresentou vantagens em relação à
sensibilidade (linearidade variando de 3,0 a 5,0 µg/mL e 5,0 a 20,0 µg/mL para
o ensaio de difusão em ágar e o ensaio colorimétrico, respectivamente) e
tempo de incubação (3 horas para o ensaio colorimétrico e 18-24 horas para o
ensaio de difusão em ágar). Além disso, o ensaio em microplaca utiliza uma
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quantidade reduzida de meio de cultura e soluções em relação ao ensaio de
difusão em ágar.

4. CONCLUSÃO

Os resultados apresentados demonstraram que o ensaio microbiológico
colorimétrico rápido em microplaca é linear, preciso, exato e robusto (para os
parâmetros ensaiados) na faixa de 3,0 a 5,0 µg/mL. O planejamento fatorial e
compósito central permitiu estudar como a escolha do microrganismo,
composição do meio de cultura, concentração do cloreto de trifeniltetrazólio e
de neomicina irão afetar o crescimento microbiológico e consequentemente, o
resultado do ensaio. Ainda, análises estatísticas comprovaram a equivalência
entre o ensaio colorimétrico e o ensaio de difusão em ágar, podendo ser
considerados intercambiáveis.
O ensaio colorimétrico rápido apresentou vantagens em relação à
sensibilidade, tempo de incubação, e quantidade de meio de cultura e soluções
necessárias. Portanto, o ensaio de difusão em ágar pode ser substituído pelo
ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca na análise de rotina
de produtos contendo neomicina. Além disso, concluímos que o ensaio
colorimétrico em microplaca pode ser uma alternativa promissora para a
análise de outros antibióticos.
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1. INTRODUÇÃO

Os antibióticos estão entre as classes de medicamentos mais
importantes mundialmente. Sua principal etapa de controle de qualidade é
realizada por meio de um ensaio microbiológico convencional que permanece
quase inalterado desde seu desenvolvimento. A avaliação da eficácia de um
antibiótico frente a um microrganismo específico é essencial, uma vez que irá
refletir no sucesso da terapia antimicrobiana, o que é essencial considerando o
surgimento de bactérias multi-resistentes. (SILVA & SALGADO, 2015;
BUTTLER & COOPER, 2011; FRANCISCO et al., 2014; GOTTARDI et al.,
2015).
Nas últimas décadas poucos antibióticos têm sido desenvolvidos, e os
antibióticos convencionais permanecem como a primeira escolha para o
tratamento de doenças infecciosas. Além disso, é possível realizar a
combinação de diferentes classes de antibióticos para aumentar a eficácia do
produto, como no tratamento de infecções na pele, um caso clínico comum
onde é utilizada a combinação de neomicina, um antibiótico aminoglicosídeo de
amplo espectro, e bacitracina (LIO & KAYE, 2011; BRUNTON et al., 2006).
A bacitracina é um antibiótico polipeptídico produzido pelo Bacillus
subtilis e Bacillus licheniformis. É bactericida para uma variedade de
microrganismos Gram-positivos e é amplamente utilizada em produtos de
administração tópica como pomadas. Seu mecanismo de ação é baseado na
inibição da síntese da parede celular pela inibição da desfosforilação do
carreador lipídico. A bacitracina (Figura 1) é composta por diferentes
componentes, porém os compostos B1, B2 e B3 aparentam serem os mais
importantes terapeuticamente, fato que pode dificultar a quantificação da
bacitracina em produtos farmacêuticos por métodos químicos ou físicoquímicos (GRUMEZESCU et al., 2014; CIESIOLKA et al., 2014; SIN AND
WONG, 2003)
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Figura 1. Estrutura química da bacitracina

Diferentes métodos cromatográficos (HPLC) têm sido desenvolvidos
(MASCHER et al., 2007; POTTS et al., 2012), mas o ensaio microbiológico
permanece como método analítico oficial para a análise da bacitracina e outros
antibióticos em produtos farmacêuticos (LALPURIA et al., 2012; UNITED
STATES PHARMACOEIA, 2012, MAHMOUDI et al., 2015). O ensaio de
difusão em ágar é um método microbiológico que determina a potência de um
antibiótico de acordo com a zona de inibição formada pela difusão do
antibiótico em um meio de cultura sólido inoculado. Apesar de ser o mais
frequentemente utilizado, este ensaio apresenta algumas desvantagens como
longo período de incubação necessário, e resultados que podem ser afetados
por questões de difusão (SAVIANO et al., 2014; PEDROSO AND SALGADO,
2014; KARRI et al., 2006)
O ensaio turbidimétrico é um método microbiológico alternativo para a
obtenção de resultados mais rápidos devido ao uso de meio de cultura líquido,
o que o torna também um ensaio de operação mais fácil (CAZEDEY &
SALGADO, 2013). O ensaio é realizado pela adição da substância ensaiada
em uma suspensão de microrganismo. Após incubação da mistura, procede-se
com a leitura fotométrica do crescimento microbiano, que será inversamente
proporcional à concentração do antibiótico. Alguns fatores poderão influenciar
no tempo de incubação necessário para o ensaio, como o microrganismo
66

escolhido, que deve ser sensível ao antibiótico e responder adequadamente as
suas mudanças de concentração, e a proporção de inóculo. A composição do
meio de cultura também pode influenciar na taxa de crescimento do
microrganismo, e consequentemente no tempo de incubação necessário para o
ensaio (KAVANAGH, 1963; KAVANAGH & RAGHEB, 1979; LOURENÇO &
PINTO, 2011).
O uso do cloreto de trifeniltetrazólio é uma alternativa para a redução do
tempo de incubação de um ensaio. Os sais de tetrazólio têm sido utilizados em
ensaios de microplaca para a obtenção de resultados em tempo real, uma vez
que são reduzidos por celular viáveis formando um precipitado de coloração
avermelhada. A intensidade desta coloração é proporcional à quantidade de
células viáveis, e assim será proporcional à concentração do antibiótico, o que
permite permitindo leitura mais rápida da resposta do ensaio (SABAEIFARD et
al., 2014; TSUKUTANI et al., 2008; BERRIDGE et al., 2005; YAMAMOTO AND
PINTO, 1996)
Atualmente, o planejamento de experimentos (DoE – designs of
experiments) tem sido utilizado para o desenvolvimento e otimização de
metodologias analíticas. Esta metodologia consiste em uma abordagem
racional que determina a relação entre os fatores de um ensaio e sua resposta
final. O planejamento fatorial é uma ferramenta que permite identificar quais as
variáveis importantes para o experimento. Já as metodologias de análise de
superfície e resposta permitem estudar como essas variáveis irão afetar a
resposta final do experimento. O delineamento de compósito central é um dos
delineamentos de análise de superfície e resposta mais utilizados devido à sua
eficiência (HANRAHAN & LU, 2006; SRINUBABU et al., 2007; BEZERRA et
al., 2008; SHIVHARE & MCCREATH, 2010; SAVIANO et al., 2014).
Desta forma, objetivo deste estudo foi desenvolver um ensaio
microbiológico colorimétrico rápido em microplaca para a análise de bacitracina
utilizando metodologias de planejamento fatorial e de compósito central para a
otimização do ensaio. O ensaio foi validado de acordo com a legislação e
comparado com o ensaio oficial de difusão em ágar (BRASIL, 2003; UNITED
STATES

PHARMACOEIA,

2012).

Metodologias

de

planejamento

de

experimentos foram utilizadas para otimizar os parâmetros críticos do ensaio, e
uma região

de design space foi estabelecida um para garantir a
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reprodutibilidade do ensaio, utilizando o conceito de qualidade por design
analítico (DHANDHUKIA & THAKKAR, 2008; PERAMAN et al., 2015; PALLAGI
et al., 2015).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E SOLUÇÕES

O meio de cultura e as soluções tampão foram preparados no laboratório
utilizando peptona (Bacto BD, EUA), extrato de carne (BBL BD, EUA), extrato
de levedura (Bacto BD, EUA), ágar (Bacto BD, EUA), digesto pancreático de
caseína (Bacto BD, EUA), dextrose (Inlab, Brasil), fosfato de potássio
monobásico (J.T. Baker, México) e fosfato de potássio dibásico (J.T. Baker,
México).
As soluções de padrão de referência bacitracina foram preparadas
utilizando o padrão de referência da USP (lote IOK22, potência 75,5 UI/mg).
Quantidades do padrão foram pesados e diluídos com uma porção de ácido
hidroclorídrico 0,01, e posteriormente em tampão fosfato pH 6,0 para obter as
concentrações de 0,5; 1,0 e 2,0 UI/ml.
As amostras comerciais da pomada de sulfato de neomicina e
bacitracina zíncica, assim como a mistura de excipientes utilizada como
placebo, foram fornecidas pela FURP – Fundação para o Remédio Popular.
Amostras comerciais de pomada sulfato de neomina e bacitracina
zíncica.
Quantidades da pomada equivalentes a 800 UI de bacitracina foram
pesadas e transferidas para um balão de extração. Alíquotas de 50 ml de éter
dietílico foram utilizadas para a dissolução da pomada, e a extração foi
realizada com quatro porções de 20 ml de ácido hidroclorídrico 0,01 M. Todo o
conteúdo extraído foi transferido para um balão volumétrico de 100 ml, e o
volume foi completado com ácido hidroclorídrico 0,01 M. As soluções foram
então diluídas com tampão fosfato pH 6,0 para a obtenção das concentrações
de 0,5; 1,0 e 2,0 UI/ml.
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2.2

EQUIPAMENTOS

O meio de cultura e as soluções tampão foram preparadas e
esterilizados no laboratório utilizando uma balança analítica AUY220
(Shimadzu, Japão), um pHmetro PG18000 (Gehaka, Brasil) e uma autoclave
esterilizador (Lutz Ferrando, Brasil). O agitador de microplacas bioshake iQ
(Analytik Jena, Alemanha) foi utilizado para a agitação e incubação da
microplaca, e um leitor de microplaca Polaris (Celer, Brasil) foi utilizado para a
leitura da resposta do ensaio em absorbância a 630nm. Para o método de
difusão em ágar foi utilizado uma estufa bacteriológica (Nova Ética, Brasil) e
um leitor de halos (Lilly Fischer, EUA).

2.3

DESENVOLVIMENTO

E

OTIMIZAÇÃO

DO

ENSAIO

MICROBIOLÓGICO COLORIMÉTRICO RÁPIDO EM MICROPLACA

O ensaio foi desenvolvido e otimizado utilizando metodologias de
planejamento fatorial e análise de superfície de resposta para estudar os
efeitos de cada condição experimental no crescimento microbiano. Após estudo
das variáveis, foi estabelecido um design space para as concentrações de CTT
e inóculo que fornecem resultados desejáveis para o crescimento microbiano
para doses baixas, médias e altas (2,0; 1,0 e 0,5 UI/mL) de bacitracina,
controles positivo e negativo, assim como intercepto, inclinação e coeficiente
de correlação da curva dose-resposta.

Tempo de incubação e composição do meio de cultura
Foram testados os microrganismos Staphylococcus aureus (ATCC
6538), Micrococcus luteus (ATCC 7468) e Staphylococcus epidermidis (ATCC
12228) para a escolha do microrganismo que fornece um crescimento mais
rápido e intenso. Após a seleção do microrganismo, foi realizado um
planejamento fatorial 24 para estudar como a composição do meio de cultura
afeta o crescimento microbiano, e verificar qual a composição adequada para
fornecer um crescimento microbiano rápido e intenso (Tabela 1).
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Tabela 1. Composição dos meios de cultura testados para o método colorimétrico
rápido em microplaca, usando Staphylococcus aureus (ATCC 6538).

Meio

de

cultura

Extrato
Peptona (g/L) levedura
(g/L)

de

Extrato

de Dextrose

carne (g/L)

(g/L)

#01

5,0

0,0

0.0

0.0

#02

0,0

1,5

0,0

0,0

#03

0,0

0,0

1,5

0,0

#04

0,0

0,0

0,0

1,0

#05

5,0

1,5

0,0

0,0

#06

5,0

0,0

1,5

0,0

#07

5,0

0,0

0,0

1,0

#08

0,0

1,5

1,5

0,0

#09

0,0

1,5

0,0

1,0

#10

0,0

0,0

1,5

1,0

#11

5,0

1,5

1,5

0,0

#12

5,0

1,5

0,0

1,0

#13

5,0

0,0

1,5

1,0

#14

0,0

1,5

1,5

1,0

#15

5,0

1,5

1,5

1,0

#16

0,0

0,0

0,0

0,0

Todos os meios de cultura continham fosfato de potássio monobásico (1,32
g/L) e fosfato de potássio dibásico (3,68 g/L), e o pH foi ajustado entre 7,0.
Influência do microrganismo e concentração de cloreto de
trifeniltetrazólio
O planejamento de compósito central foi utilizado para avaliar a
influência das concentrações de microrganismo (inóculo. 3,0; 5,0; 10,0; 15,0;
17,0%), cloreto de trifeniltetrazólio (CTT, 0,0; 0,2; 0,5; 0,8; 1,0 UI/ml) e
bacitracina (0,5; 1,0; 2,0 UI/ml) no crescimento do microrganismo escolhido
(Tabela 2). Este planejamento permite a obtenção de um modelo matemático
que explica o efeito destas variáveis no crescimento microbiano, permitindo a
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otimização do método. A validade desde modelo foi verificada pelo coeficiente
e correlação (r2  0,70) e ajuste (valor de p  0,05). Todos os ensaios foram
realizados com o microrganismo Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e a
composição de meio de cultura previamente selecionada. A microplaca foi
incubada a 37 ± 1ºC / 300 RPM, por 03h45min.
Tabela 2. Estudo da influência da concentração de Staphylococcus aureus (ATCC
6538), cloreto de trifeniltetrazólio, e bacitracina no crescimento microbiano, usando o
meio de cultura n°3 com composição alterada.

Bacitracina

Ensaio

Inóculo (%)

CTT (%)

#01

5,0

0,2

0,5; 1 e 2

#02

5,0

0,8

0,5; 1 e 2

#03

15,0

0,2

0,5; 1 e 2

#04

15,0

0,8

0,5; 1 e 2

#05*

10,0

0,5

0,5; 1 e 2

#06

3,0

0,5

0,5; 1 e 2

#07

17,0

0,5

0,5; 1 e 2

#08

10,0

0,0

0,5; 1 e 2

#09

10,0

1,0

0,5; 1 e 2

#10

5,0

0,5

0,5; 1 e 2

#11

15,0

0,5

0,5; 1 e 2

#12

10,0

0,2

0,5; 1 e 2

#13

10,0

0,8

0,5; 1 e 2

(UI/mL)

* Esta condição foi ensaiada 6 vezes

Ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca
O ensaio foi realizado de acordo com as condições experimentais
otimizadas. Alíquotas de 20L das soluções de bacitracina ou da amostra
comercial nas concentrações de 0,5; 1,0 e 2,0 UI/ml foram adicionadas nos
poços da microplaca seguindo um delineamento em quadrado latino, que foi
adotado para minimizar a variabilidade devido à posição dos poços na
microplaca (Figura 2). A seguir, foram transferidas alíquotas de 180 L do meio
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de cultura inoculado (em uma proporção de 0,5% de Staphylococcus aureus), e
a microplaca foi incubada a 37 ± 1ºC / 300 RPM por 03h45min. Após o período
de incubação, foram adicionados 50 L da solução de cloreto de
trifeniltetrazólio a 0,2 % (w/v) em todos os poços, e a microplaca foi incubada
por mais um período de 15 minutos a 37 ± 1ºC / 300 RPM. A leitura da resposta
colorimétrica foi realizada a 630 nm, e a potência das amostras comerciais foi
calculada com a média das absorbâncias.
Figura 2. Esquema do delineamento em quadrado latino para a distribuição do padrão
de bacitracina (P1, P2, e P3 – concentrações de 3,0; 4,0 e 5,0 µg/mL) e amostras
comerciais (A1/B1, A2/B2, e A3/B3 – concentrações de 3,0; 4,0 e 5,0 µg/mL). CN =
controle negativo e CP = cotrole positivo.
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2.4

VALIDAÇÃO DO ENSAIO

Após a otimização de todas as variáveis o ensaio foi validado pela
análise dos parâmetros linearidade, precisão, exatidão e robustez. De acordo
com a legislação, os limites de detecção e quantificação não são necessários
para esta categoria de ensaio. (Brasil, 2003; ICH, 2005).
Linearidade. A linearidade foi avaliada pelo ensaio de diferentes
concentrações do antibiótico, variando de 0,25 a 8,0 UI/mL. Os resultados
foram analisados por análise de regressão. O paralelismo entre as curvas
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obtidas para o padrão de referência e amostra comercial foi confirmado por
análise de variância (ANOVA).
Precisão. A precisão foi avaliada como repetibilidade e precisão
intermediária. A repetibilidade foi avaliada pelo desvio padrão do ensaio de seis
amostras em um mesmo dia e sob as mesmas condições de trabalho. A
precisão intermediária foi avaliada pelo desvio padrão de seis amostras
analisadas em dois dias diferentes.
Exatidão. A exatidão foi determinada pela média de recuperação do
ensaio, incluindo o processo de extração. Foram preparadas soluções com
mistura de excipientes (placebo) e padrão de referência bacitracina, e a
extração foi realizada de acordo com a seção Amostras comerciais de
pomada sulfato de neomina e bacitracina zíncica, que foi realizada
conforme monografia da Farmacopeia Americana.
Robustez.

A

robustez

do

ensaio

foi

avaliada

durante

seu

desenvolvimento e otimização. Um planejamento de compósito central foi
realizado para estudar os efeitos das diferentes concentrações de cloreto de
trifeniltetrazólio e do microrganismo Staphylococcus aureus (ATCC 7468) no
crescimento microbiano, e consequentemente na resposta do ensaio.

2.5

COMPARAÇÃO DOS ENSAIOS

Ensaio de difusão em ágar. O ensaio desenvolvido e otimizado foi
comparado com o ensaio de difusão em ágar, que foi realizado de acordo com
a Farmacopeia Americana. No ensaio de difusão em ágar, 20 ml do meio de
cultura ágar de triptona-soja (digesto pancreático de caseína 15,0 g/L, digesto
papaínica de soja 5,0 g/L, cloreto de sódio 5,0 g/L, ágar 15,0 g/L) foram
transferidos para placas de Petri. A seguir foram adicionados 5 ml do meio de
cultura ágar de triptona-soja inoculado com uma suspensão de Micrococcus
luteus (ATCC 7468) a 3 % (25 ± 2% de transmitância a 580nm) sobre o meio
de cultura já solidificado. Discos de papel foram imersos nas soluções do
padrão de referência ou amostras comercias (nas concentrações de 0,2; 0,4 e
0.8 UI/ml) e adicionados às placas de Petri, que foram então incubadas por 1824 horas a 37 ± 1ºC.
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Comparação estatística dos ensaios. Seis amostras comerciais foram
analisadas pelo ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca, e
pelo ensaio de difusão em ágar. A potência das amostras foi comparada pelo
teste T duplo unicaudal (TOST) para verificar a equivalência entre os ensaios.
Neste teste, consideramos que dois ensaios são equivalentes se o intervalo de
confiança de 90% de suas diferenças está dentro do limite estabelecido como
analiticamente similar. Definiu-se que o intervalo para a equivalência do ensaio
deveria ser o limite de especificação (90 a 135% do teor rotulado) do teor de
bacitracina (LOURENÇO & PINTO, 2012)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1

DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DO ENSAIO

O crescimento do microrganismo é uma questão de suma importância
para o desenvolvimento de um ensaio microbiológico rápido, uma vez que irá
refletir tanto na resposta do ensaio como no tempo de incubação necessário
(KAVANAGH, 1963). Dentre os microrganismos testados, o Staphylococcus
aureus (ATCC 6538) foi o único que apresentou um crescimento regular. Além
disso, o Staphylococcus aureus apresentou o crescimento rápido e intenso em
um curto período de tempo, e desta forma foi o microrganismo de escolha para
o ensaio rápido. Experimentos indicaram ser necessário pelo menos 6 horas de
incubação para obter um crescimento adequado para a leitura do ensaio.
A composição do meio de cultura é um fator que pode influenciar na
taxa de crescimento do microrganismo. Desta forma, é possível minimizar o
tempo de incubação necessário pela alteração da composição do meio de
cultura (KAVANAGH AND RAGHEB, 1979). A influência de cada componente
do meio de cultura no crescimento do microrganismo selecionado foi avaliada
por um planejamento fatorial 24, que gerou dezesseis combinações diferentes
de meio de cultura. Os resultados deste experimento sugerem que o extrato de
levedura é o componente mais significante para o crescimento do
Staphylococcus aureus (Figura 3).
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Figura 3. Gráfico de Pareto para o efeito dos componentes do meio de cultura
no crescimento microbiano, usando Staphylococcus aureus (ATCC 6538) incubado a
37 ± 1ºC / 300 RPM, por 3h45min.
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Experimentos adicionais mostraram que quanto maior a quantidade de
extrato de levedura, maior o crescimento do microrganismo. A concentração de
3,5g/L foi suficiente para obter o mesmo crescimento microbiano em menor
tempo , possibilitando reduzir o tempo de incubação de 6 horas para 3h45min
(Figura 4). Além disso, a sensibilidade do método aumentou dez vezes (de 5,0
– 20,0 para 0,5 – 2,0 UI/ml) com a nova composição do meio de cultura (maior
quantidade de extrato de levedura e a mesma proporção dos outros
componentes).
A concentração da bacitracina utilizada no ensaio foi determinada
baseando-se na inibição de 50% do crescimento microbiano (MIC50) na curva
dose-resposta, assegurando o uso da faixa de concentração mais linear no
ensaio. O MIC50 foi determinado por uma curva de regressão logística não
linear de 4 parâmetros, como apresentado na Figura 5.
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Figura 4. Efeitos da quantidade de extrato de levedura e tempo de incubação no
crescimento microbiano, usando Staphylococcus aureus (ATCC 6538) incubado a 37 ±
1ºC / 300 RPM.
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Figura 5. Curva de regressão logística não linear de 4 parâmetros da
concentração de bacitracina de 0,25 a 8,0 UI/mL, usando Staphylococcusaureus
(ATCC

6538)
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O planejamento de compósito central foi realizado para estudar como a
concentração de Staphylococcus aureus (variando de 5% a 15%), cloreto de
trifeniltetrazólio (CTT) (variando de 0,2% a 0,8% w/v), e bacitracina (variando
de 0,5 a 2,0 UI/ml) afetam o crescimento do microrganismo. Foi obtido um
modelo matemático que explica o crescimento microbiano em função destas
variáveis (Tabela 3). Este modelo apresentou valores de coeficiente de
correlação (preditivo r² = 0,855) e ajuste (valor de p para falta de ajuste =
0,996) adequados. De acordo com os resultados do planejamento compósito
central, quanto maior a concentração da bacitracina, menor o crescimento
microbiano, confirmando que este crescimento será inversamente proporcional
à concentração do antibiótico (Figura 6).
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Tabela 3. Coeficientes do modelo matemático que explica o crescimento microbiano
(medido em absorbância a 630 nm) como função das concentrações de
Staphylococcus aureus, cloreto de trifeniltetrazólio, e bacitracina.

Termo*

Coeficiente

p-value

Constante

0,0796

0,000

Concentration de inóculo 0,0630

0,000

(linear)
Concentração

de

CTT -0,0056

0,429

de -0,0949

0,000

(linear)
Concentração
bacitracina (linear)
Concentração

de

CTT 0,0162

0,191

de 0,0439

0,001

(quadrático)
Concentração
bacitracina (quadrático)
Interação

da

concentração de CTT e -0,0383

0,000

bacitracina
*

Termos linear e quadrático de concentração de CTT não foram significantes

(p-value > 0.05)
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Figura 6. Efeito das concentrações de Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
(inóculo), e bacitracina no crescimento microbiano (medido em absorbância a 630 nm),
concentração fixa de CTT a 0,5%.
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A intensidade da coloração avermelhada permaneceu constante
independente da concentração do cloreto de trifeniltetrazólio, enquanto o
crescimento microbiano se mostrou proporcional à quantidade do inóculo
(Figura 7). A proporção do inóculo deve ser ajustada para cada tipo de ensaio,
sendo que ensaios rápidos necessitam de uma alta carga de microrganismo,
que fornece maior crescimento microbiano, mas também menor inclinação da
curva de calibração (KAVANAGH, 1963). Os resultados mostraram que uma
proporção de inóculo de 10 % forneceu um crescimento microbiano suficiente
para a leitura do ensaio, assim como inclinação da curva adequada.
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Figura 7. Efeitos das concentrações de Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
(inóculo), e cloreto de trifeniltetrazólio (CTT) no crescimento microbiano (medido em
absorbância a 630 nm), concentração fixa de bacitracina em 1,0 UI/mL.
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O cloreto de trifeniltetrazólio é uma solução incolor que é reduzida por
células viáveis, formando um precipitado de coloração avermelhado chamado
formazan. A intensidade dessa coloração é proporcional à quantidade de
células viáveis, e consequentemente proporcional a concentração do antibiótico
(LIN ET AL., 2008). Os resultados mostraram que mudanças na concentração
de cloreto de trifeniltetrazólio não alteraram significadamente a intensidade da
coloração avermelhada. Desta forma, a menor concentração foi selecionada
para o ensaio (Figura 8).
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Figura 8. Efeitos das concentrações de cloreto de trifeniltetrazólio (CTT), e
bacitracina no crescimento microbiano (medido em absorbância a 630 nm), inóculo
fixo a 10%.
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Por fim, as condições experimentais otimizadas foram:
a) Staphylococcus aureus (ATCC 6538);
b) meio de cultura com composição modificada (peptona 5,0 g/L, extrato
de levedura 3,5 g/L, extrato de carne 1,5 g/L, dextrose 1,0 g/L, cloreto de sódio
2,5 g/L, fosfato de potássio monobásico 2,0 g/L and fosfato de potássio
dibásico 8,0 g/L);
c) proporção de inóculo de 10%;
d) concentração de cloreto de trifeniltetrazólio de 0.2% (W/v);
e) concentração de bacitracina de 0,5; 1,0 e 2,0 UI/ml.

O estudo das variáveis do ensaio permitiu ainda estabelecer uma região
de design space para as concentrações de CTT e inóculo que fornecem
resultados desejáveis para o crescimento microbiano para doses baixas,
médias e altas (2,0; 1,0 e 0,5 UI/mL) de bacitracina, controles positivo e
negativo, assim como intercepto, inclinação e coeficiente de correlação da
curva dose-resposta (Figura 9).
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Figura 9. Determinação da região de design space para o ensaio
microbiológico colorimétrico rápido em microplaca considerando as respostas para as
doses baixas, medias e altas de bacitracina (2,0; 1,0 e 0,5 UI/mL), para controles
negativos e positivos, assim como para intercepto, inclinação e coeficiente de
correlação das curvas dose-resposta.
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VALIDAÇÃO DO ENSAIO

Após o otimizado, o ensaio microbiológico colorimétrico rápido em
microplaca foi validado pela avaliação da linearidade, precisão, exatidão e
robustez, conforme a legislação vigente. O crescimento microbiano apresentou
uma resposta sigmoidal, como pode ser observado na Figura 3. Os ensaios
foram realizados na faixa da concentração de bacitracina entre 0,5 e 2,0 UI/mL,
que corresponde à faixa linear da resposta. No ensaio foi utilizado um
delineamento retas paralelas 3x3, e a análise de variância (ANOVA) foi
realizada para verificar a validade do ensaio. O modelo apresentou linearidade
e paralelismo, assim como regressão significativa. Esses resultados foram
obtidos com a aplicação do delineamento em quadrado latino, que foi utilizado
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para reduzir a variabilidade devido às posições de linhas e coluna na
microplaca.
A exatidão do ensaio foi adequada (media de recuperação = 98,7%),
assim como a precisão (repetibilidade RSD = 1,3% e precisão intermediária
RSD = 3,6 %). A robustez do ensaio foi estudada durante seu desenvolvimento
e otimização por meio de um planejamento de compósito central que permitiu
verificar como as concentrações de inóculo, cloreto de trifeniltetrazólio e
bacitracina interferem no crescimento microbiano, e consequentemente na
resposta do ensaio. O ensaio se mostrou robusto às mudanças nas
concentrações do inóculo e do antibiótico, dentre da região de design space.

3.3

COMPARAÇÃO DOS ENSAIOS

O ensaio microbiológico de difusão em ágar é o ensaio oficial para
análise da bacitracina. A comparação do ensaio desenvolvido e validado com o
ensaio oficial foi realizada pela análise de seis amostras comerciais por ambos
os ensaios. A potência das amostras foi analisada pelo teste T duplo unicaudal
(TOST),

e

os

resultados

mostraram equivalência

entre

os

ensaios,

considerando que estão dentro dos limites de especificação (de 90 a 135% de
teor do produto rotulado), conforme a Figura 10.

Figura 10. Comparação da potência da bacitracina analisada pelo ensaio
microbiológico colorimétrico rápido em microplaca e o ensaio microbiológico de difusão
em ágar.
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Uma vez que ambos os ensaios fornecem resultados equivalentes, é
importante considerar suas vantagens e desvantagens. Diferente dos ensaios
físico-químicos, ambos os ensaios microbiológicos fornecem informação sobre
a atividade antimicrobiana do antibiótico. Por outro lado, o ensaio colorimétrico
rápido em microplaca apresenta algumas vantagens em relação ao ensaio
convencional de difusão em ágar, como o tempo de incubação de 3h45min,
enquanto o ensaio convencional necessita de 18 a 24 horas. Além disso, o
ensaio colorimétrico necessita de menor quantidade de meio de cultura e
soluções em geral que o ensaio convencional.

4. CONCLUSÃO

O ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca para a
análise de bacitracina foi desenvolvido e otimizado com uma abordagem
racional, onde foram utilizadas metodologias de planejamento fatorial e análise
de superfície de resposta para estudar o efeito da composição do meio de
cultura e das concentrações de inóculo, cloreto de trifeniltetrazólio e bacitracina
no crescimento microbiano. Este estudo possibilitou reduzir o tempo de
incubação do ensaio pela alteração da composição do meio de cultura, além da
obtenção das melhores condições experimentais para o ensaio. Depois de
desenvolvido e otimizado, o ensaio foi validado e se mostrou preciso, exato,
robusto e linear na faixa de 0,5 a 2,0 UI/mL. A comparação estatística com o
ensaio de difusão em ágar apontou equivalência entre os ensaios,
assegurando a intercambialidade entre eles. Além disso, o ensaio colorimétrico
rápido apresentou algumas vantagens em relação ao ensaio convencional,
como menor tempo de incubação, e menor quantidade de meio de cultura e
soluções necessárias. Desta forma, consideramos que o ensaio microbiológico
colorimétrico rápido em microplaca é uma alternativa considerável para a
análise de produtos farmacêuticos contento bacitracina. Ademais, destacamos
que a abordagem racional para otimização das condições experimentais pode
ser uma ferramenta útil tanto para a evolução dos ensaios convencionais,
quanto para o desenvolvimento de novos ensaios mais rápidos para a análise
de diferentes antibióticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplaca para a
análise de neomicina e bacitracina foi desenvolvido e otimizado usando
metodologias de análise fatorial e análise de superfície e resposta.
Depois de desenvolvido e otimizado, o ensaio foi validado de acordo
com a legislação, e comparado com o ensaio oficial de difusão em ágar.



Para

o

ensaio

microrganismos

de

análise

Escherichia

da
coli

neomicina
(ATCC

foram

8739),

testados

os

Staphylococcus

epidermidis (ATCC 12228) e Staphylococcus aureus (ATCC 6538)). A
Escherichia coli (ATCC 8739) demonstrou crescimento mais rápido e foi
o microrganismo de escolha. Já para o ensaio de análise da bacitracina
foram testados os microrganismos Staphylococcus aureus (ATCC 6538),
Micrococcus luteus (ATCC 7468) e Staphylococcus epidermidis (ATCC
12228). Destes, o Staphylococcus aureus (ATCC 6538) foi aquele que
apresentou um crescimento regular, rápido e intenso sendo o
microrganismo de escolha.



Para o ensaio de análise da neomicina, a composição completa do meio
de cultura antibiótico n° 39 foi a composição mais adequada para
fornecer um crescimento rápido e intenso da Escherichia coli (ATCC
8539). Para a análise da bacitracina, o extrato de levedura apresentou
maior influência no crescimento do Staphylococcus aureus (ATCC
6538), assim a composição do meio de cultura n° 3 alterada (maior
quantidade de extrato de levedura) foi utilizada para proporcionar um
ensaio mais rápido.



Para o ensaio de análise da neomicina, um período de incubação de 3
horas forneceu respostas de crescimento microbiano adequadas.
Inicialmente, o período de incubação para o ensaio de bacitracina foi de
cerca de 6 horas, entretanto este período foi reduzido para 3 horas e 45
minutos após otimização da composição do meio de cultura.
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As condições estudadas no planejamento fatorial e análise de superfície
e resposta foram otimizadas e as seguintes condições foram obtidas
para o ensaio da neomicina: proporção do inóculo de 0,5%, cloreto de
trifeniltetrazólio na concentração de 0,5% (w/v), e concentrações de
neomicina de 3,0, 4,0 e 5,0 µg/mL; e para o ensaio da bacitracina:
proporção do inóculo de 10,0%, cloreto de trifeniltetrazólio na
concentração de 0,2% (w/v), e concentrações de bacitracina de 0,5; 1,0
e 2,0 UI/mL.



O ensaio de análise da neomicina foi validado quanto à linearidade
(faixa de 3.0 a 5.0 µg/mL, r = 0.998 e 0.994 para as curvas de padrão e
amostra, respectivamente), precisão (repetibilidade = 2,8 % e precisão
intermediária 4,0), exatidão (média de recuperação = 100,2%), e
robustez. Da mesma forma, o ensaio para análise de bacitracina foi
validado quanto à linearidade na faixa de 0,5 a 2,0 UI/ml, precisão
(repetibilidade = 1,3% e precisão intermediária = 3,6 %), exatidão (média
de recuperação = 98,7%) e robustez.



Análises estatísticas demonstraram equivalência entre os ensaios de
difusão em ágar e os ensaios microbiológicos colorimétricos rápidos em
microplacas para análise de neomicina e bacitracina.



O desenvolvimento racional, empregando ferramentas de planejamento
de experimento (DoE), proporcionou um conhecimento profundo de
como as condições experimentais influenciam a resposta. Além disso,
possibilitou

a

otimização

dos

métodos,

garantindo

maior

reprodutibilidade.



O ensaio microbiológico colorimétrico rápido em microplacas apresentou
vantagens em relação ao ensaio de difusão e pode ser uma alternativa
interessante no controle de qualidade de medicamentos contendo outros
agentes antimicrobianos.
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