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RESUMO 

 
 
A industrialização de probióticos exige dos pesquisadores, o desenvolvimento de 

metodologias que assegurem a qualidade, a eficácia do produto e sobretudo a segurança do 

consumidor. Diante desta necessidade, o presente trabalho objetivou a obtenção de um liófilo 

padronizado a partir de uma cultura de Zymomonas mobilis e determinação de sua atividade 

bactericida sobre Escherichia coli, microrganismo comumente implicado em diversas 

infecções. A atividade bactericida do liófilo de Z. mobilis foi determinada pela avaliação da 

curva de morte versus tempo (Time Killing Curves), ao longo de 24 horas sobre uma cepa de 

coleção e quatro isolados clínicos de Escherichia coli cujo fenótipo de resistência aos β-

lactâmicos fora previamente determinado. O liófilo de Z. mobilis apresentou estabilidade 

quanto às suas características microbiológicas e físico-químicas e demonstrou poder inibitório 

sobre o crescimento de todas cepas de E.coli nas primeiras horas de contato. Esta inibição foi 

prolongada até o final das 24 horas cujo decréscimo do inóculo foi em média da ordem de 

2,68 log10 ± 0,63. O liófilo de Z. mobilis possue especificações farmacopéicas e atividade 

bactericida sobre Escherichia coli o que nos credita a utilizá- lo no desenvolvimento de 

formulações farmacêuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The effectiveness of the probiotics demands of the researchers methodologies that assure the 

quality of this product and the safety of the consumers. The aim of this study was to obtain a 

lyophile standardized from Zymomonas mobilis culture and to determine your bactericidal 

activity against Escherichia coli, microorganism commonly implicated in several infections. 

The bactericidal activity of the lyophile of Z. mobilis was evaluated by Time Killing Curves 

method against a collection strain and four clinical isolated of resistants Escherichia coli to 

some β-lactam antibiotic. The lyophile of Z. mobilis presented a fine powder and stable in 

microbiologicals, physical and chemistries characteristics. It shown active inhibing of the 

growth of E. coli in the first four hours. This inhibition was prolonged during of the 

experimentation, whose inoculum reduction was on average equal to 2,68 log10 ± 0,63 after 

24 hours. This results give credits to us to develop of pharmaceutical formulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  −  I N T R O D U Ç Ã O  

 

A flora intestinal é colonizada por bactérias denominadas probióticas que auxiliam o 

organismo humano no desempenho de várias funções como proteção à infecções, síntese de 

vitaminas e enzimas dentre outras. Quando esta flora é reduzida ou eliminada por doenças ou 

por uso de antibióticos sua reposição é obrigatória. O probiótico além de restaurar a flora 

normal impede reações que são comuns durante o uso de antimicrobianos, como: o 

surgimento de resistência entre microrganismos patogênicos e efeitos colaterais graves 

(FULLER; GIBSON, 1997). 

O uso de microrganismos com características probióticas faz parte da história da 

civilização do homem (FULLER, 1988; FULLER; GIBSON, 1997). O “aguamiel”, seiva 

fermentada naturalmente do Agave mexicano por Zymomonas mobilis, foi muito utilizado 

pelos astecas nos rituais religiosos para prevenção e tratamento de infecções intestinais 

(GONÇALVES DE LIMA et al., 1970). 

Lindner (1932) foi o primeiro pesquisador a reportar as propriedades antagônicas da 

cultura de Z. mobilis sobre, cocos piogênicos e bactérias entéricas patogênicas. 

 Motivados pelas propriedades medicinais de Zymomonas mobilis reportadas por 

Lindner (1932), vários médicos do Recife trataram com êxito casos crônicos de colites, 

cistites e vulvovaginites (MAGALHÃES NETO et al., 1958; PAULA GOMES, 1959; 

WANICK et al., 1970; SOUZA; SOUZA, 1973; LOPES et al., 1980) 

Desde então até a presente data, inúmeros casos de cura por Z. mobilis (não 

publicados), são conhecidos tornando-se rotineiro no Departamento de Antibióticos da 

Universidade Federal de Pernambuco, o fornecimento desta cultura por solicitação médica. 



 

Apesar de amplamente notificada a ação antagonista e o potencial terapêutico da 

Zymomonas mobilis frente a microrganismos patógenos, não se dispõe ainda de uma forma 

farmacêutica adequada a suas possíveis aplicações.  

A produção comercial de um produto probiótico à base de Z. mobilis para uso 

terapêutico, é vista pelos pesquisadores do Departamento de Antibióticos – UFPE, como de 

suma importância, pelos benefícios que trará aos pacientes, alguns deles consumidores da 

cultura líquida a vários anos. 

O uso indiscriminado dos antibióticos, muitas vezes sem orientação médica, induziu o 

desenvolvimento de resistência a diversos antimicrobianos, à exemplo, Escherichia coli 

resistentes aos β-lactâmicos.  

 Escherichia coli é a bactéria mais comumente isolada nos laboratórios clínicos. Este 

microrganismo está associado a doenças infecciosas envolvendo vários tecidos e sistemas 

orgânicos humanos. É um dos microrganismos causadores de septicemias provocadas por 

suas endotoxinas (MANUAL MERCK DE MEDICINA, 1987). 

Desta forma, foi objeto deste estudo a determinação quantitativa da atividade do liófilo 

padronizado de Z. mobilis frente a cepas de E. coli β-lactamase positivas. 

No futuro estes resultados sobre a atividade antimicrobiana, obtenção e padronização 

do liófilo, servirão como base para a planificação qualitativa e quantitativa em tecnologia 

farmacêutica. 

 

 

 



 

2  −  O B J E T I V O S  

 

2.1 GERAL 

 

v Obtenção do liófilo de Zymomonas mobilis (Linder) DAUFPE 199 e determinação de 

sua atividade bactericida frente a diferentes cepas de Escherichia coli. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

v Obter o liófilo da cultura de Zymomonas mobilis; 

 

v Efetuar o controle de qualidade do liófilo de Zymomonas mobilis; 

 

v Avaliar a atividade antimicrobiana do liófilo de Zymomonas mobilis frente a quatro 

cepas de Escherichia coli produtoras de β-lactamases e uma de coleção Escherichia 

coli ATCC 25922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  −  R E V I S Ã O  D A  L I T E R A T U R A  

 

3.1 PROBIÓTICOS 

 Fuller, 1989 conceituou probióticos ou agentes bioterapêuticos como sendo culturas de 

microrganismos vivos, que são administrados a humanos e animais, para prevenir e/ou tratar 

infecções intestinais, urinárias e vaginais, conferindo efeito benéfico quando consumidos em 

quantidade adequada (GUARNER; SCHAAFSMA, 1998). 

Metchnikoff (1908 apud ROLFE, 2000), sugeriu que a ingestão de iogurte contendo 

lactobacilos, poderia ter efeito positivo sobre a flora intestinal; segundo este cientista, o longo 

tempo de vida observado entre os aldeões búlgaros estaria relacionado ao grande consumo de 

leite fermentado (SANDERS, 2000). 

 Os critérios para que um microrganismo seja considerado um probiótico foram 

reunidos em trabalhos publicados por Gomez-Gil et al. (1998) e Dunne et al. (2001) e 

incluem: aderência e colonização à mucosa epitelial e intestinal; resistência à acidez gástrica e 

à ação dos sais biliares; ausência de patogenicidade ao hospedeiro; produção de substâncias 

antimicrobianas; modulação do sistema imune; antagonismo in vitro contra microrganismos 

patógenos; modificação de processos metabólicos, como por exemplo: síntese de vitaminas, 

redução de aminas no trato gastro-intestinal, degradação de agentes carcinogênicos. 

 O uso de probióticos hoje em dia é abrangente, pois sendo produtos naturais, 

restauram a flora normal, principalmente a flora intestinal e vaginal, impedindo reações 

adversas comumente verificadas com o uso de quimioterápicos e antibióticos, bloqueiam a 

resistência de germes patógenos e seus severos efeitos colaterais (FULLER; GIBSON, 1997). 

O intestino é o órgão mais agredido, quando da administração de antibióticos. Os 

mecanismos de absorção e excreção dos antibióticos atingem a flora intestinal colonizada por 

bactérias predominantemente probióticas. Estas bactérias têm grande importância funcional, 



 

pois auxiliam o organismo na produção de nutrientes na mucosa, previnem o crescimento de 

bactérias potencialmente patógenas, participam na regulação intestinal e absorção de 

nutrientes além de estimular o sistema imune a partir de substâncias liberadas, como por 

exemplo o ácido lático. 

 Os probióticos agem por exclusão competitiva, aderindo a sítios específicos 

localizados no epitélio intestinal diminuindo desta maneira, a colonização por microrganismos 

patogênicos. O mecanismo de exclusão competitiva não está totalmente esclarecido, 

entretanto várias pesquisas foram realizadas e pode-se levantar algumas formas de atuação 

dos probióticos: no intestino, os microrganismos probióticos realizam uma rápida 

metabolização de substratos (açúcares, vitaminas, aminoácidos, proteínas), tornando-os 

indisponíveis aos patógenos e por conseqüência, impedindo a proliferação destes; através da 

produção principalmente de ácido lático, provocam uma redução do pH intestinal, tornando o 

meio impróprio para a multiplicação dos agentes patogênicos; secretam proteínas 

(bacteriocinas) que têm uma ação inibitória ou destrutiva contra bactérias patógenas; as 

bactérias produtoras de ácido lático podem estimular a produção de anticorpos e a atividade 

fagocítica contra patógenos no intestino e em outros tecidos do corpo; probióticos aumentam 

a atividade enzimática no trato gastrointestinal e aumentam a área de absorção do intestino 

delgado (FOX, 1988; JIN et al., 1997). 

Podem ser citados entre os efeitos benéficos provenientes do uso de probióticos: 

A) Aumento da tolerância à lactose através da síntese e liberação da lactase pelas 

bactérias lácticas. Bactérias da flora do cólon metabolizam o dissacarídeo não digerido 

levando à formação de metabólitos que causam cólicas abdominais, flatulência, diarréia e 

náuseas, caracterizando o quadro de intolerância à lactose (VRESE et al., 2001). Bactérias 

probióticas lactase-positivas (Lactobacillus, Bifidobacterium e Streptococcus) são comumente 

adicionadas a produtos lácteos pasteurizados com a finalidade de aumentar a digestibilidade 



 

da lactose presente (GILLIAND; KIM, 1984; PETTOELLO, 1989). Os probióticos  têm papel 

importante nos casos de intolerância à lactose através de dois mecanismos: redução da 

lactose, através da fermentação do produto, e colonização do trato intestinal por 

microrganismos lactase-positivas (ROLFE, 2000). 

B) Redução dos níveis séricos de colesterol – níveis elevados de certos lipídios são um 

fator de risco para doenças cardiovasculares. Existem algumas hipóteses através das quais os 

probióticos atuam na redução dos níveis de colesterol, entre elas: 1) algumas cepas de 

lactobacilos podem assimilar moléculas de colesterol (GILLILAND et al., 1985); 2) espécies 

de Lactobacillus e Bifidobacterium desconjugam enzimaticamente ácidos biliares, 

aumentando suas taxas de excreção. Para reposição destes ácidos seria utilizada a molécula de 

colesterol, que é uma molécula precursora na síntese dos ácidos biliares (DE SMET et al., 

1994; 3) o ácido 3-hidroxi-3-metil glutárico presente em leites fermentados inibe a atividade 

da hidroxi-metil-glutaril-CoA redutase, enzima responsável pela biossíntese do colesterol 

(MANN,1977; TAHRI et al., 1997). 

C) Imunomodulação – os probióticos são capazes de modular a produção  das 

citocinas IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α (fator de necrose tumoral), IFNs (interferons), a 

proliferação de células mononucleares, a atividade fagocítica de macrófagos e monócitos, 

auto-imunidade, citotoxicidade de células “natural-killer” bem como, a produção de 

anticorpos (MARTEAU; RAMBAUD, 1993; FULLER; GIBSON, 1997; MARIN et al., 

1997). Os probióticos têm importante papel em indivíduos idosos nos quais, em função da 

idade, ocorre um declínio das funções imunes tornando-os mais susceptíveis a doenças 

infecciosas; o consumo profilático de probióticos, neste caso, proveria o aumento das 

respostas imunológicas (ISOLAURI et al., 2001). 

D) Atividade anticarcinogênica – Esta atividade é exercida através de vários 

mecanismos. As bactérias ácido- láticas inibem o câncer de cólon através do aumento da 



 

resposta imune, ligação e degradação de carcinógenos potenciais, alterações quantitativas e 

qualitativas da flora intestinal, produção de compostos antimutagênicos e modificação das 

condições físico-químicas do cólon (MARTEAU; RAMBAUD, 1993; KOPP-HOOLIHAN, 

2001). 

E) Integridade do trato intestinal – o uso de probióticos tem sido relacionado ao 

tratamento de diarréias associadas ao uso de antibióticos e a infecções por Salmonella, 

Shigella, Clostridium difficile, Escherichia coli enterotoxigênica e rotavírus, doenças 

inflamatórias do intestino, além de gastroenterite por Helicobacter pylori (ROLFE, 2000). 

F) Hipertensão – bactérias probióticas são capazes de promover a proteólise da  

caseína durante a fermentação do leite, levando à formação de peptídeos bioativos que podem 

reduzir a pressão sangüínea de hipertensos  (SANDERS, 2000). 

G) Profilaxia e tratamento do trato urogenital - os probióticos têm sido utilizados no 

combate à patógenos associados a infecções urogenitais como Candida, Trichomonas ou 

mesmo infecções mistas envolvendo Gardnerella vaginalis e Mycoplasma hominis 

(SPIEGEL, 1991). As infecções vaginais podem acarretar infertilidade e susceptibilidade a 

doenças sexualmente transmissíveis (HILLIER et al., 1995; SWEET, 1995). A saúde do trato 

vaginal está associada à alta população de lactobacilos e um pH<5 (ESCHENBACH et al., 

1989; HAWES et al., 1996; HILLIER et al., 1992); além disso, a rota de transmissão 

intestinal de bactérias ao trato genital tem levado à teoria de que probióticos orais podem ser 

úteis no tratamento ou prevenção de infecções urogenitais. Estudos sugerem um papel 

positivo dos lactobacilos no controle de infecções vaginais e urinárias, propondo que a 

administração de preparações probióticas orais ou intravaginais à base de lactobacilos podem 

ser uma alternativa terapêutica contra estas infecções (SANDERS, 2000). 

Os efeitos acima descritos dependerão de um número de fatores tais como: a escolha 

da cepa, duração do consumo e condições fisiológicas do indivíduo. No que diz respeito à 



 

segurança relacionada ao uso de probióticos, não existem evidências do envolvimento desses 

microrganismos em infecções humanas (ISHIBASHI; YAMAZAKI, 2001). 

Desde os estudos de Metchnikoff, vários microrganismos com propriedades 

probióticas (liofilizados ou fermentados) têm sido utilizados, como por exemplo: os gêneros 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Leuconostoc, Pediococcus e Bacillus. Além destes, leveduras 

também têm sido estudadas tais como, Saccharomyces cerevisiae, Candida além de fungos 

como Aspergillus niger e Aspergillus oryzae (FULLER, 1988; LLOYD-EVANS, 1989; 

HOSE; SOZZI, 1991). 

Os veículos para o consumo de probióticos existentes hoje em dia integram três 

grandes grupos: alimentos infantis, leites fermentados e produtos lácteos, e preparações 

farmacêuticas (RASIC; KURMANN, 1983). Destes, o grupo de maior desenvolvimento é o 

de laticínios, com cerca de 80 produtos comerciais disponíveis no mercado mundial 

(GOMES; MALCATA, 2000). 

Muitos e diferentes produtos farmacêuticos probióticos são comercializados 

mundialmente (ELMER et al., 1996; CANGANELLA et al., 1997; FULLER, 1988). Na 

França, são comercializados 13 produtos probióticos. No Brasil, são comercializadas várias 

preparações probióticas: Floratil – MERCK (Saccharomyces boulardii liofilizado); Florax – 

HEBRON (Saccharomyces cerevisiae em flaconetes); Biovicerin – GEYER (Bacillus cereus 

em flaconetes), Camboacy – FARMAVY (Lactobacillus acidophilus fermentado em 

flaconetes); Leiba – UNIÃO QUÍMICA (Lactobacillus acidophilus em flaconetes) 

(Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, 2000/2001). No Japão são produzidos em torno 

de 50 produtos lácteos contendo probióticos (GOMES; MALCATA, 2000). 

 

 

 



 

3.2 Zymomonas mobilis 

 Zymomonas mobilis é uma bactéria Gram-negativa, anaeróbia facultativa, sendo 

algumas linhagens anaeróbias estritas. Apresenta-se sob a forma de bastonetes curtos e 

grossos, isolados aos pares, e raramente em cadeias de poucas unidades medindo de 2 a 6µm 

de comprimento e 1 a 1,5µm de largura. Apenas 30% das cepas são móveis, apresentando de 

1 a 4 flagelos polares (DADDS; MARTIN, 1973; SWINGS; DE LEY, 1977). 

Barker & Hillier são citados por Swings & De Ley (1977) como responsáveis pelo 

primeiro isolamento de Zymomonas mobilis, em 1911, quando estudavam a contaminação 

denominada “doença da sidra” que ocorria nas indústrias de fermentação, no entanto, por falta 

de um binômio latino para a bactéria esta descrição não foi reconhecida. 

Em 1926 foi creditada a Lindner, a descoberta desta bactéria, por ocasião do 

isolamento no México, a partir da seiva fermentada de Agave atrovirens, que constitui uma 

bebida tradicional elaborada pelos Astecas desde 1000 d.C., denominada pulque, que era 

utilizada na prevenção e tratamento de infecções intestinais (GONÇALVES DE LIMA, 

1975). A bactéria isolada por Lindner denominada de Termobacterium mobile era semelhante 

a de Barker & Hillier (FALCÃO DE MORAIS, 1983). Atualmente aceita-se a classificação 

proposta por Swings & De Ley (1977) que reconhece o gênero Zymomonas considerando uma 

só espécie: Zymomonas mobilis, com duas subespécies Zymomonas mobilis subsp. mobilis e a 

Zymomonas mobilis subsp. pomacii (FALCÃO DE MORAIS, 1982,1983; HOLT et al., 

1994). 

Em meio líquido, seu crescimento é observado pela alta densidade celular dispersa, ou pelo 

sedimento flocoso. Crescem em temperaturas que variam entre 25 a 42ºC. Em meio sólido 

à base de glicose, as colônias apresentam-se lenticulares de bordos regulares, de coloração 

branca ou creme e com 1 a 2 mm de diâmetro após 2 dias de incubação a 30ºC (SWINGS; 

DE LEY, 1977; HOLT et al., 1994). 



 

Quanto à nutrição, são microrganismos quimiorganotróficos, necessitam 

principalmente de nitrogênio, fósforo e enxofre (DADDS; MARTIN, 1973; FALCÃO DE 

MORAIS, 1983). A glicose e a frutose são utilizadas por todas as linhagens de Zymomonas 

mobilis. 

A característica bioquímica principal da Zymomonas mobilis é a sua capacidade de 

produzir etanol, com rendimentos similares aos obtidos com leveduras, a partir da glicose, 

frutose e também de sacarose, através da via bioquímica de Entner-Doudoroff e não pela de 

Embden-Meyerhoff-Parnas, como fazem as leveduras (GIBBS; DE MOSS, 1954; DAWES et 

al., 1966; FALCÃO DE MORAIS, 1982, 1983; GLAZER; NIKAIDO, 1995). Em meios 

contendo sacarose, muitas cepas de Zymomonas mobilis produzem polímeros de frutose 

denominados levana (CALAZANS et al., 1998). 

Esta bactéria fermenta a glicose com produção de etanol e CO2 pela via de Entner-

Doudoroff, apesar desta via ser característica de microrganismos restritamente aeróbios. Ela 

produz ainda acetoína, lactato, glicerina e diidroxicetona (DAWES et al., 1966; FALCÃO DE 

MORAIS, 1982/3; GIBBS; DE MOSS, 1954; GLAZER; NIKAIDO, 1995). 

Com a descoberta da capacidade da Zymomonas mobilis em produzir etanol, através de 

fermentação, essa bactéria foi utilizada para produção em larga escala de etanol, tornando-se a 

concorrente do principal microrganismo responsável pela produção de etanol; Saccharomyces 

cerevisiae (SWINGS; DE LEY, 1977). 

No Brasil, várias linhagens de Zymomonas mobilis foram isoladas do caldo-de-cana 

fermentado (GONÇALVES DE LIMA et al., 1970) e também como contaminantes nas 

indústrias de fermentações alcoólicas (FALCÃO DE MORAIS et al., 1983/1993).  

Vários trabalhos têm explorado o potencial da Z.mobilis na produção de álcool etílico. 

Na Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, esta bactéria tem sido utilizada para produção 

de etanol em escala industrial (TANAKA et al., 2000; MCLELLAN et al., 1999; SHANE et 



 

al., 2000). Na Argentina, tem sido explorada a produção de levana usando cepas mutantes em 

diferentes condições de cultivo (MURO et al., 2000), porém, no que diz respeito à sua 

característica de antagonista sobre outros microrganismos esta, tem sido pouco estudada. 

 Incentivados pelas propriedades medicinais de Zymomonas mobilis reportadas por 

Lindner (1932), vários médicos do Recife, experimentaram tratar seus pacientes de colites 

crônicas e outros distúrbios entéricos ou urinário causadas por microrganismos resistentes aos 

tratamentos convencionais, com o uso da cultura líquida de Zymomonas mobilis. Paula Gomes 

em 1959, tratou com sucesso vários casos de colites crônicas e cistites.  

A atividade antagonista de Zymomonas mobilis sobre várias bactérias, fungos 

filamentosos e leveduriformes foi demonstrada por Gonçalves de Lima et al. (1970, 1972). 

Confirmada a ação desta bactéria in vitro, foram desenvolvidos estudos e avaliações de 

condutas terapêuticas. 

 Lindner em 1932 relatou a ação tópica de preparados de Z. mobilis sobre furúnculos, 

motivando Wanick et al. (1970, 1971) a utilizar cultivos de Zymomonas mobilis no tratamento 

de pacientes com infecção ginecológica causadas por Candida albicans, Trichomonas 

vaginalis e Neisseria gonorrhoeae. 

 Souza & Souza (1973) obtiveram 86% de cura quando trataram com uma cultura 

líquida de Zymomonas mobilis, 95 pacientes portadores de colpites e vulvovaginites causadas 

por Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae e Staphylococcus sp. 

 Lopes et al. (1980) utilizaram doses orais da cultura líquida de Zymomonas mobilis 

que variavam entre 150 a 300mL e administraram 3 vezes ao dia durante 5 a 10 dias. Para o 

tratamento de doenças entéricas causadas por Shigella dysenteriae, Salmonella enteritidis e 

por microrganismos Gram-positivos. Ao final do tratamento todos os pacientes mostraram 

completa erradicação das bactérias patogênicas.  



 

Em 1997, Bacelar avaliou a ação da cultura de Zymomonas mobilis, na inibição do 

desenvolvimento da peritonite em camundongos bloqueando a formação de abscessos e 

mortalidade. Obtendo uma redução da mortalidade de 60% para 33%. 

 Jales (1999) e Vasconcelos (2002) observaram quantitativamente o efeito 

antimicrobiano da cultura e do liófilo de Zymomonas mobilis sobre Staphylococcus aureus e 

Candida albicans respectivamente. 

 Calazans et al. (2000) observaram que a levana produzidas por diferentes linhagens ou 

por uma mesma linhagem de Zymomonas apresentava ação antitumoral que variava com o 

peso molecular do polissacarídeo. 

 Recentemente, Santos (2001), observaram uma redução da quantidade de Schistosoma 

mansoni, vermes adultos, em camundongos infectados, após tratamento oral com cultura de 

Zymomonas mobilis, bem como o aumento dos níveis de interferon gama (INF γ) e do fator de 

necrose tumoral (TNF α), no sangue de dez indivíduos sadios, após estimulação com esta 

mesma cultura. 

 

3.3 Escherichia coli 

 E. coli é um bastonete Gram-negativo implicado em muitas infecções neurológicas e 

do trato urinário e gastro- intestinal. Estas doenças dependem de características intrínsecas da 

bactéria como aderência à receptores específicos do hospedeiro, liberação de exotoxinas 

específicas e penetração nas células do hospedeiro ( DAVIS et al., 1996). 

 Nas vias urinárias é responsável por 90% das infecções em mulheres jovens. Este tipo 

de infecção pode resultar em bacteremia, com sinais clínicos de sepse (KONEMANN et al., 

2001; JAWETZ et al., 2000). A cepa de Escherichia coli nefropatogênica produz uma 

hemolisina que está geralmente implicada com um pequeno número de tipos antigênicos. Os 

antígenos O, K e H da E.coli são determinados por genes cromossômicos, sendo as inúmeras 



 

combinações entre eles correlacionadas com a patogenicidade das cepas (DAVIS et al., 1996). 

 A maioria das cepas de Escherichia coli possue fímbrias, estruturas que aderem as 

bactérias uma às outras e à superfície de diversas células hospedeiras. Alguns tipos de 

adesinas responsáveis pela patogenicidade e pela adesão foram caracterizadas (DAVIS et al., 

1996). 

 Aproximadamente 80% dos isolados de Escherichia coli de meningites bacterianas, 

sintetizam o polissacarídeo capsular K1, freqüente também nas cepas isoladas de septicemias 

e das infecções do trato urinário. Este polissacarídeo é o determinante crítico da capacidade da 

Escherichia coli em causar meningites (DAVIS et al., 1996). 

 As diarréias associadas a E coli são extremamente comuns no mundo inteiro. As cepas 

de E. coli são classificadas de acordo com suas características de virulência e provocando a 

doença por mecanismos diferentes. 

 As propriedades de aderência às células epiteliais do intestino delgado e intestino 

grosso são codificadas por genes presentes em plasmídios e do mesmo modo, as toxinas 

biossintetisadas também são mediadas por plasmídios ou por fagos.  Estes grupos foram 

classificados em: E. coli enteropatogênica EPEC;  E. coli enterotoxigênica ETEC;  E. coli 

enterohemorrágica   EHEC;  E. coli entero- invasiva EIEC; E. coli entero-agregativa EAEC 

(KONEMANN et al., 2001, JAWETZ et al., 2000), com características patogênicas, clínicas e 

epidemiológicas diferentes, e pertencentes a diferentes sorogrupos.  

 E. coli enteropatogênica EPEC está implicada nos casos de diarréia em lactentes 

especialmente em países em desenvolvimento. As células EPEC aderem à superfície das 

células epiteliais intestinais, destruindo a membrana do enterócito, ocasionando uma 

destruição das microvilosidades e penetração destas cepas no interior das células da mucosa, 

conseqüentemente um quadro diarréico se instala. Esta diarréia está associada a vários 

sorotipos específicos de E. coli e as cepas são identificadas por tipagem do antígeno O e 



 

algumas vezes pelo antígeno H (FRENEY et al., 1992; KONEMANN et al., 2001; JAWETZ 

et al., 2000). 

 E. coli enterotoxigênica ETEC é o agente etiológico das diarréias dos viajantes, mas 

também atinge lactentes. As ETEC sintetizam enterotoxinas mediadas por plasmídeos: a 

termoestável (TE) e a termolábil (TL). Ambas provocam uma secreção de líquidos e 

eletrólitos à luz do intestino, provocando hipermotilidade e diarréia por vários dias 

(KONEMANN et al., 2001; JAWETZ et al., 2000). 

 E. coli enterohemorrágica EHEC  produz verotoxina assim denominada em virtude do 

seu caracter citotóxico sobre a linhagem de células renais de macaco, denominada células 

VERO. É mediada também por plasmídio de 60 a 70 Mdal. Esta cepa produz uma citotoxina 

com propriedades semelhantes a toxina shiga, produzida por Shigella dysenteriae tipo I. No 

entanto elas são geneticamente distintas. O sorotipo 0157:H7 é o mais comumente encontrado 

na  clínica. Este grupo tem sido associado a colite hemorrágica e a síndrome hemolítica 

urêmica, uma doença que resulta em insuficiência renal aguda, anemia hemolítica 

microangiopática e trombocitopenia (KONEMANN et al., 2001; JAWETZ et al., 2000). 

 E. coli entero- invasiva EIEC produz um quadro de diarréia muito semelhante à 

shigelose.  Atinge principalmente indivíduos que viajam e crianças habitantes dos países em 

desenvolvimento. A exemplo da Shigella as cepas de EIEC não fermentam a lactose ou são 

fermentadoras tardias. Elas são imóveis, possuem um grande plasmídio (140 Mdal) que lhes 

confere a capacidade de invadir as células epiteliais (JAWETZ et al., 2000; DAVIS et al., 

1996). 

 E. coli entero-agregativa EAEC caracteriza-se pela aderência às células humanas. Os 

seus fatores de virulência e epidemiologia são pouco conhecidos (FRENEY et al., 1992; 

KONEMANN et al., 2001; JAWETZ et al., 2000). 

  



 

 Durante as infecções extra intestinais, o tratamento de escolha, limita-se ao resultado 

do antibiograma da cepa isolada. A associação de um antibiótico beta- lactâmico, à um 

aminoglicosídeo ou uma fluorquinolona é aconselhado no tratamento de septicemias e 

meningites, a fim de evitar emergência de cepas resistentes (DAVIS et al., 1996). 

 Nas diarréias provocadas por cepas de E.coli o emprego de antibióticos só será 

utilizado nos casos graves; o reequilíbrio hidroeletrolítico é o principal tratamento (FRENEY 

et al., 1992; MANUAL MERCK DE MEDICINA, 1987).  

 A resistência aos antibióticos beta-lactâmicos, está caracterizada pela produção da 

enzima β-lactamase codificada geneticamente no cromossoma bacteriano, em plasmídios e 

transpossons (TAVARES et al., 2002). 

A resistência induzível é manifestada quando a bactéria é exposta ao agente indutor beta-

lactâmico e varia de acordo com a concentração da droga. Alguns antibióticos só 

demonstram a indução enzimática em altas concentrações, como as cefalosporinas de 3ª 

geração, enquanto que a cefoxitina e o imipenem são indutores de resistência mesmo em 

concentrações subinibitórias (QUINN et al., 1987; ACAR, 1998; TAVARES et al., 2002). 

 Geralmente 30 a 50% das cepas de E. coli são resistentes a ampicilina por produção de 

uma β-lactamase de origem plasmídica, 15% resistentes a cotrimoxazol e 20% a 

sulfonamidas. E. coli mostra-se geralmente sensível a cefalosporinas de 2ª e 3ª geração, 

embora as β-lactamases  de amplo espectro inativem a cefotaxima e a ceftazidima. Elas são 

sensíveis a aminoglicosídeos exceto a canamicina e a quinolona , 5 a 7% das cepas são 

resistentes ao ácido nalidíxico (FRENEY et al., 1992). 

 Jack et al., em 1970, propuseram a divisão das beta-lactamases produzidas por 

bactérias Gram negativas em 8 grupos. Em seguida, essa classificação foi substituída por 

Richmond e Sykes, em 1973, agrupando as beta- lactamases em 5 classes, baseadas 

principalmente no antibiótico inibido (TAVARES et al., 2002). 



 

 Em 1976, Sykes e Mathew modificaram a classificação das beta- lactamases proposta 

por Jack et al. com base na codificação genética da enzima. 

 Em 1979, Mathew caracterizou 363 enzimas de origem plasmídica em 

microrganismos Gram negativos e agrupou-as em 11 tipos genéticos. Muitas destas beta-

lactamases receberam uma nomenclatura de acordo com o tipo de antibiótico sobre o qual 

atuavam (OXA 1, OXA 2, OXA 3), cujo substrato são a isoxazoilpenicilina e a meticilina, ou 

a espécie bacteriana produtora (PSE 1, PSE 2, PSE 3, PSE 4), quando a beta- lactamase era 

produzida por Pseudomonas e com atividade carbenicilinase. Enquanto outras enzimas 

receberam denominações ligadas a nomes próprios, por exemplo, a beta- lactamase TEM-1, 

isolada de uma paciente, chamada Temoniera da qual foi isolada uma E.coli resistente a 

ampicilina (NEU, 1985; TAVARES et al., 2002).  

 Mais recentemente, Ambler (1980), dividiu essas enzimas em 3 classes A, B e C, com 

base no tamanho, substrato de ação e seqüência de homologia dos aminoácidos que as 

compunham (SYKES, 1982; NEU, 1985; MEDEIROS, 1987).  

Um novo esquema de classificação das beta- lactamases foi apresentado por Bush, 

Jacoby e Medeiros (1995) que definiram em três grupos de acordo com o substrato de ação 

das enzimas. No grupo 1 estão as cefalosporinases que não são inibidas pelo ácido 

clavulânico. No grupo 2 as penicinilases, cefalosporinases e as beta- lactamases de amplo 

espectro, as quais inibem as cefalosporinas, penicilinas de amplo espectro e o aztreonam, 

porém, são geralmente sensíveis aos inibidores de beta- lactamases. No grupo 3 as metalo-

betalactamases que hidrolisam a maioria dos beta- lactâmicos existentes, inclusive os 

carbapenens. A maioria das bactérias Gram negativas inclusive a Escherichia coli possuem 

beta-lactamases enquadrada no grupo 1.  

A produção de beta- lactamases cromossômica é codificada por um gene estrutural 

designado amp C. As beta- lactamases mediadas por este gene apresentam melhor resistência a 



 

cefamicinas, a exemplo cefoxitina e cefotetana (LEE; JEONG, 2002). Nas cepas de 

Escherichia coli o gene cromossômico amp C expressa pequenas quantidades de 

cefalosporinases (NORMARK et al., 1986), não sendo ela inibida pela cloxacilina, mas pelo 

ácido clavulânico, o imipenem e o sulbactam (HAMILTON et al., 1984; NEU, 1985). 

A resistência por beta-lactamases mediadas por genes plasmidiais tem grande 

importância, pela existência do fenômeno de transposição, que permite a inserção de genes 

cromossômicos em plasmídios e de plasmídios para plasmídios, possibilitando a constituição 

de plasmídios contendo genes mediadores da produção de diversas beta- lactamases 

(TAVARES et al., 2001). 

As beta- lactamases do tipo TEM são as principais enzimas induzidas por plasmídios 

de bacilos Gram negativos, sendo a TEM-1 a beta- lactamase mais comumente isolada de 

material clínico (HAMILTON et al., 1984; NEU, 1985; MEDEIROS et al., 1987). 

Outro grupo de beta-lactamases plasmidiais encontradas em Escherichia coli é 

formado por oxacilinases (OXAs - 1, 2 e 3). Estas enzimas são codificadas geneticamente em 

transposons, podendo ser transferidas para diferentes plasmídios ou para o cromossoma 

bacteriano. As beta- lactamases deste grupo são inibidas pelo ácido clavulânico e pelo 

sulbactam (TAVARES et al., 2001) 

As enterobactérias são os principais microrganismos produtores de ESBL (Extended 

Spectrum Beta-Lactamase) que são beta- lactamases de amplo espectro que constituem um 

grupo de enzimas de codificação plasmídica derivadas das beta- lactamases clássicas TEM-1, 

TEM-2 e SHV-1. Os genes TEM e SHV das beta- lactamases sofreram algumas mutações que 

resultou na substituição de um a quatro aminoácidos das enzimas originais. Essas alterações 

podem ter remodelado a conformação, o sítio ativo da enzima, aumentando o espectro de sua 

atividade hidrolítica (BUSH, 1996; MOOSDEEN, 1997; NUESCH-INDERBINEN et al., 

1997).  



 

A SHV-2 foi a primeira ESBL a ser relatada em isolados clínicos de Klebsiella 

pneumoniae e Escherichia coli na Alemanha em 1983. Depois, outras ESBL derivadas da 

TEM foram isoladas na França e Grã-Bretanha. Esses mutantes estão sendo isolados 

diariamente em todo mundo (BUSH, 1996).  

As principais características das bactérias produtoras de ESBLs são a hidrólise de todos os 

beta-lactâmicos (penicilinas e cefalosporinas) e monobactans (aztreonam) existentes, 

porém, permanecem sensíveis aos carbapenens, cefamicinas e aos inibidores de beta-

lactamases (ácido clavulânico) (SANDERS, 2000; PATERSON et al., 2001). 

O aparecimento de surtos nosocomiais devido a estes microrganismos depende tanto 

das condições ambientais, do elevado consumo de cefalosporinas de terceira geração, e da 

manipulação dos pacientes, como das características especiais do microrganismo, seus fatores 

de virulência e de aderência (HOLMBERG et al., 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4  −  M A T E R I A I S  E  M É T O D O S  

4.1 MICRORGANISMOS: 

 Para este trabalho foram utilizadas, a linhagem da bactéria Zymomonas mobilis 

DAUFPE 199, designada por CP-1 pertencente à Coleção de Cultura Microbiana do 

Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco, uma cepa de 

Escherichia coli ATCC 25922 e quatro isolados clínicos IC 05, IC 10, IC 12 e IC 15 de 

Escherichia coli cujo fenótipo de resistência a ampicilina-10mcg e cefalotina-30mcg fora 

previamente estabelecido. 

4.1.1 MANUTENÇÃO DA CULTURA DE Zymomonas mobilis. 

 A cultura de Z. mobilis foi mantida em meio Standard Swings & De Ley (SSDL), 

cuja composição em g/L , é a seguinte: glicose 20,0; extrato de levedura 5,0. O  pH deste 

meio foi ajustado para 6,5 (SWINGS; DE LEY, 1977). 

 Subcultivos de Z. mobilis foram realizados mensalmente em meio líquido de SSDL e 

incubados a 35ºC durante 48 horas, em seguida estas culturas foram mantidas sob refrigeração 

a 4ºC. 

4.1.2 PADRONIZAÇÃO DO INÓCULO DE Zymomonas mobilis 

 Para a preparação do inóculo, uma cultura em SSDL foi centrifugada em 3110 x g 

por 10 minutos a 4ºC, o precipitado inoculado em meio fresco SSDL numa proporção de 1:5 e 

incubado a 35ºC por 48 horas.  

4.1.3 FERMENTAÇÃO DA Zymomonas mobilis E OBTENÇÃO DO LIÓFILO 

 A fermentação foi realizada em meio de Schreder modificado por Lopes et al., 1980, 

Magalhães Neto et al., 1958, cuja composição em g/L é: glicose 20,0; extrato de levedura 1,0; 

K2HPO4 1,0; MgSO4.7H2O 0,5; (NH4)2SO4 1,0; (pH=7,2). As soluções destes sais foram 



 

preparadas separadamente e autoclavadas a 120ºC por 15 minutos. Posteriormente, estas 

foram adicionadas às soluções dos outros componentes (MAGALHÃES NETO et al., 1958; 

LOPES et al., 1980). 

 Este meio foi inoculado com a cultura de Zymomonas mobilis crescida de 48 horas 

em meio SSDL após centrifugação, seguindo a mesma proporção 1mL da massa celular para 

5mL do meio SCHREDER. Após incubação por 9 horas a 35ºC esta cultura foi novamente 

centrifugada e o precipitado inoculado no meio de liofilização na proporção de 1:5. 

 Alíquotas de 3mL foram depositadas em frascos de penicilina e congeladas a -20ºC 

por 18 horas, para serem, em seguida liofilizadas. O processo de liofilização foi realizado em 

aparelho CHRISS (Klose Vac) a –155ºC durante 24 horas. 

4.2 CONTROLE DE QUALIDADE DO LIÓFILO 

 Após a liofilização foram avaliadas as características organolépticas do liófilo como: 

coloração, odor, sabor, bem como tempo de liofi1ização, rendimento e textura. 

    Para o controle de qualidade do liófilo, bem como para assegurar a reprodutibilidade 

do processo, foram avaliados parâmetros para a caracterização do pó: tempo de escoamento, 

ângulo de repouso, volume e densidade aparente, volume e densidade compactada, tamanho 

das partículas e umidade residual (PRISTA et al., 1997). 

 

4.2.1 AVALIAÇÃO DA PUREZA E DA VIABILIDADE CELULAR DO LIÓFILO 

A pureza microbiológica do liófilo foi avaliada por ressuspensão de 0,1g do liófilo 

em 1mL de água destilada e esterilizada, e semeada nos meios sólido de Sabouraud e de 

Mueller-Hinton para a observação de possíveis contaminantes. 

A análise da viabilidade celular do liófilo foi realizada pela enumeração das unidades 

formadoras de colônias, em meio sólido de SSDL incubado à 35°C, durante 72 horas. O 



 

liófilo foi rehidratado numa proporção de 1:10, diluído seriadamente de 10-1 a 10-5 e 

plaqueados em meio sólido de SSDL. 

 

4.2.2 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ESCOAMENTO DO LIÓFILO 

Para a determinação do tempo de escoamento foi mensurado o tempo de passagem de 

10g do liófilo através de um funil de vidro normatizado, AFNOR NF. B. 35032 modificado. 

Foi calculado o valor médio de três determinações (PRISTA et al., 1997). 

 

4.2.3 DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE REPOUSO DO LIÓFILO 

Sobre uma folha de papel milimetrado com uma cruz marcada no centro, foi colocado 

um funil fixado em um suporte, de modo que sua abertura de saída estivesse a 20 cm sobre a 

cruz marcada. A massa de 10 g de liófilo foi colocada no funil, mantendo-se a saída fechada; 

em seguida, esta foi aberta. No papel milimetrado foi medido o raio e altura do cone formado 

pelo pó e o valor do ângulo de repouso calculado a partir tg α 45º (PRISTA et al., 1997; 

ANSEL, 2000; LACHMAN, 2001). O valor médio de três determinações foi calculado. 

 

4.2.4 DETERMINAÇÃO DO VOLUME E DENSIDADE APARENTE DO LIÓFILO 

Este teste foi realizado em proveta graduada em 250 mL, em aparelho compactador 

automático, desenvolvido no laboratório de Tecnologia Farmacêutica do Departamento de 

Farmácia da UFPE . O volume ocupado (v0) por 10g do pó, foi determinado e em seguida 

calculado o valor da densidade aparente (dap), utilizando a seguinte equação (ANSEL, 2000): 

    dap  = 10/ v0 (v0  em mL) 

 

 



 

4.2.5 DETERMINAÇÃO DO VOLUME E DENSIDADE COMPACTADA DO 

LIÓFILO 

Num aparelho compactador automático foram colocados 10g de pó na proveta 

graduada em 250 mL e efetuadas 10 compactações, anotando o V10 . Posteriormente, 500 

compactações foram realizadas e anotado o volume compactado V500 , em seguida foi 

determinado o V1250 . Como a variação obtida foi inferior a 2%, a densidade compactada foi 

determinada após 500 compactações. A densidade compactada (dcp500) após 500 

compactações foi calculada pela fórmula:   dcp500= 10/v500 (v500  em mL) e a diferença  

calculada  entre v10 - v500 (AFNOR NF. T. 51052) (PRISTA et al., 1997). 

 

4.2.6 DETERMINAÇÃO MICROSCÓPICA DA DISTRIBUIÇÃO 

GRANULOMÉTRICA DAS PARTÍCULAS DO LIÓFILO 

 
As análises foram realizadas em microscópio óptico biocular com objetiva de 40x, 

tendo como referência, o diâmetro de Ferret. Quinhentas partículas foram contadas. O pó foi 

suspenso em óleo mineral, para melhor observação do tamanho das partículas (PRISTA et al., 

1997; WELLS, 1988; LE HIR, 1997). 

O diâmetro médio das partículas do liófilo foi calculado pela fórmula:     

S dxfi/ Sn, onde: 

d= diâmetro médio das partículas 

fi = freqüência de partículas contadas nos intervalos de 10 

Sn = somatório das partículas contadas 

 

 

 

 



 

4.2.7 DETERMINAÇÃO DA UMIDADE RESIDUAL DO LIÓFILO 

Para esta determinação foi utilizada uma balança de infravermelho, METTLER HB 

43, pesado 0,5g do liófilo e distribuído uniformemente para melhor penetração dos raios 

infravermelho, em temperatura de 105ºC, até peso constante. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO LIÓFILO DE 

Zymomonas mobilis 

 A atividade antimicrobiana do liófilo de Z. mobilis foi determinado pela técnica das 

cinéticas bactericidas (Time Killing Curves Methods) descrito por Krogstad et al., 1996. Nesta 

determinação o liófilo de Z. mobilis padronizado em 107UFC/g foi adicionado, a cultura de 

Escherichia coli em meio de Mueller-Hinton, padronizada em 106UFC/mL numa proporção 

de 1:10. 

 A enumeração das células viáveis de E. coli ao longo das 24 horas de contato com o 

liófilo foi realizada após diluições, seguida de plaqueamento em meio sólido de Mueller-

Hinton e incubação a 37oC por 24 horas. Uma enumeração para a cultura controle de E. coli 

também foi realizada. Estes plaqueamentos foram repetidos a cada 1 hora e meia até 6 horas, 

em intervalos de 3 horas até 12 horas e de 6 horas até 24 horas. 

 Cálculos estatísticos foram realizados para descrição do comportamento individual das 

variáveis em estudo (médias e desvios padrões) e para a comparação entre as médias de 

amostras independentes, utilizando o teste t de Student, cujo nível de significância foi de p ≤ 

0,001.  

 

 

 

 



 

5  −  R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O   

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO EM TECNOLOGIA FARMACÊUTICA DO LIÓFILO 

O liófilo obtido apresentou uma viabilidade de 107 UFC/g e rendimento de 11,25%, a 

partir da cultura de Z. mobilis em meio de SCHREDER. 

Este liófilo foi avaliado quanto ao seu escoamento, movimento das partículas. O  valor 

encontrado reflete a média de três diferentes leituras realizadas e está apresentado na tabela 1. 

Conforme a AFNOR NF B. 35032, apresentam uma boa fluidez os pós que passam por um 

funil normatizado com tempo inferior a 10 segundos. O tempo de escoamento de 2,03 

segundos demonstra que este liófilo possui boa fluidez (PRISTA et al., 1997). 

O ângulo de repouso de 22,29º reflete boa propriedade de escoamento. É preconizado 

que pós com ângulo de repouso inferiores ou iguais a 30° fluam facilmente de um orifício 

para uma superfície livre (PRISTA et al., 1997). Os ângulos de repouso são sensíveis à 

variações do tamanho das partículas e ao teor de umidade do liófilo, proporcionando assim, 

um meio rápido para detectar diferenças entre as amostras (LACHMAN, 2001). A 

aplicabilidade deste parâmetro reside no manuseio dos pós, quer seja no enchimento de 

recipientes ou no escoamento de um distribuidor de uma máquina de compressão. 

O volume aparente de 48,67mL e densidade aparente de 0,20g/mL evidenciam que o 

liófilo possui boas propriedades para manipulação. Este ensaio é importante na escolha do 

recipiente para acondicionamento e na escolha do invólucro de tamanho adequado quando o 

pó destina-se, por exemplo, a preparação de cápsulas medicamentosas (PRISTA et al., 1997). 

 O volume compactado de 2,66 mL e a densidade compactada de 0,223g/mL para o 

liófilo obtido, demonstram boas condições de volume de massa das partículas do liófilo. 

Volumes compactados inferiores a 20 mL e densidades inferiores de 0,41g/ mL, estão em 

conformidade com a NF.T.51052 modificada. 



 

   Tabela 1. Controle de Qualidade do liófilo de Zymomonas mobilis. 

 
PARÂMETROS ANALISADOS LIÓFILO DE Zymomonas mobilis 

Viabilidade  6,4 Log10UFC/mL 

 Tempo de Escoamento  2,03 segundos 

Ângulo de repouso 22,29º 

Teste de compactação  

V0 (mL) 48,67 

V500cp (mL) 2,66 

D0 (g/mL) 0,20 

D500cp (g/mL) 0,22 

Diâmetro médio das partículas (µm) 28,56 

Umidade residual (%) 3,61% 

Características organolépticas  

Textura Pó 

Coloração Branca 

Odor Característico 

Sabor Doce 

Rendimento(g) 11,25 g 

Tempo de liofilização (Horas) 24 horas 

 

 V0  = Volume inicial; V500cp  = Volume após 500 compactações; D0 = Densidade Inicial;  

            D500cp = Densidade após 500 compactações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uma umidade residual de 3,61% para o liófilo de Zymomonas mobilis, revela um teor 

de água, dentro dos padrões permitidos para utilização na indústria farmacêutica, cujos 

valores são inferiores a 8%. Esta determinação é importante na avaliação da concentração real 

do princípio ativo (PRISTA et al., 1997). 

 Após análise da distribuição granulométrica do liófilo de Z. mobilis (Figura 1 e Tabela 

2), foi observado que 76,2% das 500 partículas contadas apresentam um diâmetro médio 

compreendido entre [10-40[ µm. Esta homogeneidade é muito importante, na manipulação 

dos pós e na escolha da forma farmacêutica (LE HIR, 1997). 
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Figura 1 – Distribuição granulométrica das partículas do liófilo de Zymomonas mobilis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Tabela 2. Distribuição granulométrica das partículas do liófilo de Zymomonas mobilis 

 

 

Intervalos dos 

diâmetros das 

partículas 

 

Diâmetro médio 

das partículas  (d) 

Freqüência dos 

diâmetros das 

partículas contadas 

em intervalos de 

10 

(fi) 

 

d X fi 

[0-10[ 5 38 190 

[10-20[ 15 134 2010 

[20-30[ 25 103 2575 

[30-40[ 35 144 5040 

[40-50[ 45 45 2025 

[50-60[ 55 14 770 

[60-70[ 65 7 455 

[70-80[ 75 13 975 

[80-90[ 85 0 0 

[90-100[ 95 1 95 

[100-110[ 105 0 0 

[110-120[ 115 0 0 

[120-130[ 125 0 0 

[130-140[ 135 0 0 

[140-150[ 145 1 145 

 Σd = 1125 Σfi = 500 Σd X fi = 14280 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BACTERICIDA DO LIÓFILO DE Zymomonas 

mobilis 

 

Os resultados obtidos para a atividade bactericida do liófilo de Zymomonas mobilis 

sobre Escherichia coli estão apresentados nas figuras 2 – 6 e na tabela 3. 

Todas as cepas de E. coli testadas mostraram-se sensíveis a ação bactericida deste 

liófilo, e esta atividade aumentou com o tempo de incubação, sem que fosse observado o 

recrescimento ao longo das 24 horas de contato. 

A diminuição da população inicial das cepas de E. coli foi superior à 2,0 log10 após 24 

horas de contato e dependente da cepa testada. 

Quando comparadas ao controle todas as culturas de E. coli associadas ao liófilo 

apresentaram nas primeiras quatro horas e meia de contato um bloqueio significativo no 

crescimento superior 1,5 log10 UFC/mL p≤ 0,001, exceto a IC 05 cujo decréscimo foi de 1,28 

log10 UFC/mL. 

E. coli IC 12 mostrou maior sensibilidade à ação do liófilo, cuja redução significativa 

da população microbiana foi 3,4 log10 após 24 horas p≤ 0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade do liófilo de Zymomonas mobilis  frente a 
Escherichia coli  ATCC
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Figura 2 – Atividade bactericida do liófilo de Zymomonas mobilis 
 frente a Escherichia coli ATCC 25922 

 

Atividade do liófilo de Zymomonas  mobilis frente a 
Escherichia coli   IC 05
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Figura 3 – Atividade bactericida do liófilo de Zymomonas mobilis 
frente a cepa Escherichia coli IC 05 

 

Atividade do liófilo de Zymomonas mobilis  frente a 
Escherichia coli   IC 10
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Figura 4 – Atividade bactericida do liófilo de Zymomonas mobilis 
frente a cepa Escherichia coli IC 10 

 



 

Atividade do liófilo de Zymomonas mobilis  frente a 
Escherichia coli   IC 12
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Figura 5 – Atividade bactericida do liófilo de Zymomonas mobilis 
frente a cepa Escherichia coli IC 12 

 

Atividade do liófilo de Zymomonas mobilis  frente a 
Escherichia coli   IC 15
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Figura 6 – Atividade bactericida do liófilo de Zymomonas mobilis 
frente a cepa Escherichia coli IC 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 3. Atividade bactericida do liófilo de Zymomonas mobilis frente as cepas de 

Escherichia coli. 
 

Unidades Formadoras de Colônias –Log10 UFC/mL 

E. coli IC 05  E. coli IC 10 E. coli IC 12 E. coli IC 15 E. coli ATCC 

25922 

 
   E.    
     coli             
 
 
 
 
 
 
Horas  

 

Controle 

X s±  

 

Contato 

X s±  

 

Controle 

X s±  

 

Contato 

X s±  

 

Controle 

X s±  

 

Contato 

X s±  

 

Controle 

X s±  

 

Contato 

X s±  

 

Controle 

X s±  

 

Contato 

X s±  

0 6,50 ± 0,02 6,33 ± 0,04 6,38 ± 0,05 6,31 ± 0,09 6,70 ± 0,06 6,37 ± 0,07 6,34 ± 0,08 6,03 ± 0,04 6,54 ± 0,03 6,16 ± 0,09 

1,5 6,76 ± 0,01 6,50 ± 0,04 7,13 ± 0,08 6,41 ± 0,12 7,07 ± 0,08 6,48 ± 0,06 7,05 ± 0,05 6,27 ± 0,01 6,42 ± 0,05 6,28 ± 0,06 

3 7,75 ± 0,02 6,64 ± 0,05 7,89 ± 0,04 6,39 ± 0,05 8,11 ± 0,11 6,59 ± 0,06 7,61 ± 0,02 6,42 ± 0,08 7,69 ± 0,05 6,37 ± 0,07 

4,5 7,90 ± 0,02 6,62 ± 0,02 8,22 ± 0,15 6,40 ± 0,11 8,18 ± 0,08 6,62 ± 0,02 8,15 ± 0,09 6,49 ± 0,03 8,07 ± 0,06 6,29 ± 0,09 

6 8,34 ± 0,04 6,53 ± 0,01 8,27 ± 0,10 6,38 ± 0,09 8,24 ± 0,06 6,47 ± 0,02 8,08 ± 0,08 6,49 ± 0,05 7,90 ± 0,13 6,30 ± 0,05 

9 8,42 ± 0,05 6,33 ± 0,02 8,38 ± 0,05 6,42 ± 0,04 8,31 ± 0,08 6,44 ± 0,05 8,24 ± 0,08 6,58 ± 0,03 8,46 ± 0,02 6,43 ± 0,04 

12 8,62 ± 0,01 6,24 ± 0,01 8,39 ± 0,06 6,41 ± 0,07 8,41 ± 0,10 6,17 ± 0,11 8,36 ± 0,06 6,45 ± 0,06 8,60 ± 0,03 6,32 ± 0,14 

18 8,62 ± 0,04 6,08 ± 0,03 8,55 ± 0,03 6,30 ± 0,07 8,54 ± 0,07 6,04 ± 0,12 8,45 ± 0,04 6,40 ± 0,04 8,47 ± 0,07 6,17 ± 0,08 

24 8,41 ± 0,01 5,58 ± 0,02 8,65 ± 0,01 5,68 ± 0,04 8,53 ± 0,03 5,08 ± 0,05 8,44 ± 0,04 6,33 ± 0,02 8,34 ± 0,03 6,14 ± 0,14 

X = média 

s = desvio padrão 

IC = Isolado Clínico 

ATCC = American Type Culture Collection 
 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 Em estudos prévios e não publicados sobre a atividade antagonista das culturas de 

Zymomonas mobilis em diferentes fases de crescimento, foi evidenciada uma superioridade da 

cultura de Zymomonas mobilis incubada por nove horas. Esta superioridade foi refletida na 

inibição da viabilidade celular e bloqueio do recrescimento do microrganismo teste. Esta 

constatação justificou a utilização neste trabalho, de uma cultura de Zymomonas mobilis 

incubada por nove horas, para obtenção do liófilo. 

 Durante cinco meses de estocagem o liófilo manteve suas características 

organolépticas, pureza microbiana e viabilidade celular inalteradas. Esta última, relacionada à 

atividade antagonista.  

 Embora os autores discordem quanto à quantidade de células viáveis que deva conter o 

probiótico para induzir uma atividade biológica, eles são unânimes em afirmar a importância 

da manutenção da cultura íntegra e viável (RASIC; KURMANN, 1983; FORESTIER et al., 

2000). 

 Objetivando uma formulação probiótica estável a cultura de Z. mobilis foi liofilizada e 

padronizada. 

 Os mecanismos de ação dos probióticos são discutidos em vários trabalhos, mas 

detalhes desta ação, principalmente nos estudos in vitro não são conclusivos (REID, 1998). 

 Ao longo do crescimento, microrganismos probióticos biossintetisam substâncias de 

caráter antimicrobiano, a exemplo do ácido lático, implicado na inibição, por exemplo, de 

salmonelas (VANDVOORD et al., 1991). 

 Falcão de Morais et al., (1993) numa revisão sobre Z. mobilis, encontrou valores 

relativamente altos de acetaldeído, álcool isoamilíco e n-propanol detectados por 

cromatografia gasosa no destilado de Z. mobilis  das cepas Ag 11 e CP 1, mas a atividade 

antimicrobiana destes compostos nunca fora testada. 



 

 As bacteriocinas também são substâncias implicadas na atividade antagônica. Embora 

nenhum estudo tenha sido realizado tentando relacionar a presença e a quantidade de 

bacteriocinas ao longo do crescimento de Z. mobilis, estudos recentes realizados por Lima 

(2002) detectaram a presença de uma substância com caráter microbicida na cultura de Z. 

mobilis incubada por 24 horas. 

 A ação de uma bacteriocina produzida por Z. mobilis, possuindo ou não correlação 

com outras substâncias, poderia ser a chave da atividade antagonista deste microrganismo, 

embora muitos dos microrganismos por ela inibidos também biossintetisem proteínas, a 

exemplo das colinas produzidas por Escherichia coli. 

 Os questionamentos em relação à substância ou substâncias que isoladamente ou em 

conjunto desencadeiam a atividade antagônica da cultura de Z. mobilis, suas reações químicas 

com receptores da mucosa vaginal ou intestinal e suas manifestações in vivo continuarão a ser 

exploradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  −  C O N C L U S Õ E S  

 

A partir da cultura de Zymomonas mobilis foi obtido um liófilo, que se manteve 

estável ao longo dos cinco meses de estocagem, quanto as suas características organolépticas 

e a viabilidade celular. 

 A caracterização deste liófilo em tecnologia farmacêutica satisfez as exigências 

descritas na farmacopéia, embora esta caracterização possa ser modificada, dependendo da 

forma farmacêutica escolhida. 

 A análise granulométrica das partículas do liófilo apresentou uma homogeneidade 

compatível com diversas formas farmacêuticas. 

 Todas as cepas de Escherichia coli estudadas mostraram-se sensíveis à atividade 

bactericida do liófilo. Esta atividade aumentou com o tempo de contato. 

 Durante as primeiras horas de contato com o liófilo, todas culturas de E. coli testadas 

tiveram seu crescimento inibido e não foi verificado recrescimento ao longo das 24 horas. 

 Das cepas testadas, E. coli IC 12 mostrou a maior sensibilidade ao liófilo ao longo das 

24 horas. 
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ABSTRACT 
ROCHA, C. S. E XIMENES, E. A., 2003. 
The effectiveness of the probiotics demands of the researchers methodologies that assure 
the quality of this product and the safety of the consumers. The aim of this study was to 
obtain a lyophile standardized from Zymomonas mobilis culture and to determine your 
bactericidal activity against Escherichia coli, microorganism commonly implicated in several 
infections. The bactericidal activity of the lyophile of Z. mobilis was evaluated by Time Killing 
Curves method against a collection strain and four clinical isolated of resistants Escherichia 
coli to some β-lactam antibiotic. The lyophile of Z. mobilis presented a fine powder and stable 
in microbiologicals, physical and chemistries characteristics. It shown active inhibing of the 
growth of E. coli in the first four hours. This inhibition was prolonged during of the 
experimentation, whose inoculum reduction was on average equal to 2,68 log10 ± 0,63 after 
24 hours. This results give credits to us to develop of pharmaceutical formulations. 
 
Keywords: antimicrobial activity, probiotics, Zymomonas mobilis, Escherichia coli. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Zymomonas mobilis é uma bactéria Gram-
negativa que disperta à atenção dos 
bioquímicos, pelo metabolismo 
fermentativo da glicose com produção de 
etanol e CO2 utilizando a via de Enter-
Doudoroff, apesar desta via ser 
característica de microrganismos 
restritamente aeróbios, bem como dos 
biotecnologistas pela biossíntese de 
vários metabólitos secundários que 
produz: álcool, sorbitol e levana. 
Barker e Hillier (1911 apud Swings & De 
Ley 1977) realizaram o primeiro 
isolamento de Zymomonas, mas por não 
terem atribuído um binômio latino a este 
microrganismo, a descrição não foi 
reconhecida. 
Em 1924, com o isolamento desta bactéria 
por Lindner pode-se creditar a 
denominação de Termobacterium mobile. 
Desta feita, isolada da seiva fermentada 
de Agave atrovirens (Falcão de Morais 
1982/83). 

Uma extensa revisão sobre a fisiologia, 
bioquímica e aplicações biotecnologicas 

de Zymomonas mobilis foi realizada por 
Dadds & Martin 1973; Montnecourt 1985; 
Falcão de Morais et al. 1993. 
Motivados pelas propriedades medicinais 
da cultura de Zymomonas mobilis, 
descritas por Lindner 1932, vários 
médicos no Recife-Brasil, trataram com 
sucesso pacientes com distúrbios 
intestinais, colites crônicas, vulvovaginites 
e cistites resistentes a antimicrobianos 
(Magalhães Neto et al. 1958; Paula 
Gomes 1959; Wanick et al. 1970, 1971; 
Souza & Souza 1973). 
As propriedades antimicrobianas da 
cultura Z. mobilis foram observadas in 
vitro por Gonçalves de Lima et al. (1970), 
após conhecimento dos trabalhos de Paul 
Linder, sobre o efeito curativo desta 
cultura quando administrada oralmente a 
pacientes com infecções gastro-
intestinais. 
As infecções do trato gastro-intestinal são 
um dos maiores problemas de saúde 
pública nos países de terceiro mundo e 
em via de desenvolvimento. Elas são 
responsáveis por 30% das mortes (Freney 
et al. 1992). 



 

Nestes países, o tratamento destas 
infecções tem sido contornado com a 
antibioticoterapia, embora a emergência 
de microrganismos resistentes tenha 
forçado a utilização dos tratamentos 
alternativos (Jawetz et al. 2000). 
A comprovação científica e clínica de que 
microrganismos probióticos, quando bem 
selecionados podem reduzir o risco e 
duração da diarréia, bem como de outras 
infecções, tem levado vários clínicos a 
utilizá-los, associados ou não a 
antibióticos (Reid 1999). 
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
obter um liófilo padronizado a partir da 
cultura de Zymomonas mobilis e verificar 
sua atividade bactericida frente a cepas 
de Escherichia coli produtoras de β-
lactamases. 
  
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
- Microrganismos e condições de cultivo 
Para este estudo foram utilizados quatro 
isolados clínicos de Escherichia coli. 
Após a realização do antibiograma, três 
destes isolados mostraram fenótipo de 
resistência à ampicilina e cefalotina e um 
mostrou resistência à ampicilina, 
cefalotina e cefoxitina. A cultura E. coli 
ATCC 25922 foi introduzida neste estudo 
como microrganismo padrão. 
Zymomonas mobilis DAUFPE 199 foi 
isolada do caldo de cana fermentado e 
mantida pela coleção de cultura do 
Departamento de Antibiótico da 
Universidade Federal de Pernambuco. 
As culturas de Escherichia coli foram 
obtidas em meio Mueller-Hinton e 
incubadas a 37ºC durante 18 horas e 
Zymomonas mobilis em meio Standard 
Swing & De Ley (SSDL) a 35ºC durante 
48 horas.  
 
- Obtenção do liófilo 
Uma cultura de Zymomonas mobilis 
incubada por 48 horas em meio SSDL foi 
centrifugada a 3110 X g por 10 minutos. O 
precipitado contendo 109 UFC/mL foi 
inoculado no meio de Schreder modificado 
(Lopes et al. 1980) numa proporção de 1:5 
e incubado por 9 horas para obter uma 
cultura em fase exponencial de 
crescimento. Esta cultura foi centrifugada 
e inoculada nas mesmas proporções no 

meio de liofilização. Alíquotas de três 
mililitros foram distribuídas em frascos e 
congeladas a -20ºC por 18 horas. 
A liofilização foi realizada em aparelho 
Chriss (KLOSEVAC) por 24 horas. A 
viabilidade celular foi determinada pela 
ressuspensão de 0,1g do liófilo em 1ml de 
água destilada esterilizada. Esta 
suspensão foi diluída seriadamente de 10-

1 a 10-7, plaqueada e incubada a 37ºC por 
72 horas. 

 
- Atividade Bactericida 
O método utilizado para determinar a 
viabilidade das cepas de E. coli associada 
ao liófilo de Zymomonas mobilis foi 
adaptada em nosso laboratório. 
Uma cultura de E. coli em meio Mueller-
Hinton incubada por 24 horas foi diluída 
de modo a obter uma cultura padronizada 
em 106 UFC/mL. 
A inibição do crescimento da E. coli foi 
avaliada pela pré-incubação de 1g do 
liófilo em 10mL da cultura de Escherichia 
coli em meio de Mueller-Hinton. Uma 
cultura controle de E. coli nas mesmas 
condições foi introduzida neste estudo. 
Alíquotas da cultura teste e controle foram 
retiradas em intervalos regulares, diluídas 
seriadamente e plaqueadas em meio 
sólido Mueller-Hinton, para determinação 
de células viáveis. Este experimento foi 
repetido quatro vezes. 
 
- Análise estatística  
Os cálculos estatísticos foram utilizados 
para descrição do comportamento 
individual das variáveis em estudo 
(médias e desvios padrões) e para 
comparação entre as médias de amostras 
independentes foi utilizada a distribuição t 
de Student, cujo nível de significância 
aplicado foi de p ≤ 0,001. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O liófilo obtido apresentou uma viabilidade 
de 107 UFC/g e rendimento de 11,25% a 
partir da cultura de Z. mobilis em meio de 
Schreder. 
Os resultados para a atividade bactericida 
do liófilo de Zymomonas mobilis sobre 
Escherichia coli estão apresentados na 
figura 1. 



 

Todas as cepas de E. coli mostraram-se 
sensíveis à ação bactericida deste liófilo, e 
esta atividade aumentou com o tempo de 
incubação, sem que fosse observado o 
recrescimento ao longo das 24 horas de 
contato. 
A redução da viabilidade inicial das 
culturas de E. coli foi superior a 2,0 log10 
após 24 horas de contato e dependente 
da cepa testada. 
Quando comparadas ao controle todas as 
culturas de E. coli associadas ao liófilo 
apresentaram nas primeiras quatro horas 
e meia de contato um bloqueio 
significativo no crescimento em cerca de 
1,5 log10 UFC/mL p≤ 0,001. 
E. coli IC 12 mostrou maior sensibilidade à 
ação do liófilo, cuja redução da população 
microbiana foi significativa e da ordem de 
3,4 log10 após 24 horas p ≤ 0,001. 
Em estudos prévios e não publicados 
sobre a atividade antagonista das culturas 
de Zymomonas mobilis em diferentes 
fases de crescimento, foi evidenciada uma 
superioridade da cultura de Zymomonas 
mobilis incubada por nove horas. Esta 
superioridade foi refletida na inibição da 
viabilidade celular e bloqueio do 
recrescimento do microrganismo teste. 
Esta constatação justificou a utilização 
neste trabalho, de uma cultura de 
Zymomonas mobilis incubada por nove 
horas, para obtenção do liófilo. 
Numerosos ensaios in vitro e in vivo têm 
comprovado a atividade antagonista de 
diferentes linhagens de Zymomonas 
mobilis sobre microrganismos causadores 
de diversas doenças. Mas a falta de 
estudos de padronização da cultura para 
fins farmacêuticos impediram que fosse 
desenvolvida até o momento, uma 
formulação probiótica (Gonçalves de 
Lima, 1968; Gonçalves de Lima et al. 
1970 e 1972; Wanick et al. 1970, 1971; 
Souza & Souza 1973; Lopes et al. 1980; 
Falcão de Morais et al. 1993; Calazans et 
al. 2000). 
Objetivando uma formulação probiótica 
estável a cultura de Z. mobilis foi liofilizada 
e padronizada. 
Durante cinco meses de estocagem o 
liófilo manteve suas características 
organolépticas, pureza microbiana e 
viabilidade celular inalteradas. Esta última, 
relacionada à atividade antagonista.  

Embora os autores discordem quanto à 
quantidade de células viáveis que deva 
conter o probiótico para induzir uma 
atividade biológica, eles são unânimes em 
afirmar a importância da manutenção da 
cultura íntegra e viável (Rasic & Kurmann, 
1983; Forestier et al. 2000). 
Os mecanismos de ação dos probióticos 
são discutidos em vários trabalhos, mas 
detalhes desta ação, principalmente nos 
estudos in vitro não são conclusivos (Reid 
et al. 1998). 
Ao longo do crescimento, microrganismos 
probióticos biossintetisam substâncias de 
caráter antimicrobiano, a exemplo do 
ácido lático, implicado na inibição de 
Salmonellas (Vandvoord et al. 1991). 
Falcão de Morais et al. (1993) numa 
revisão sobre Z. mobilis, encontrou 
valores relativamente altos de 
acetaldeído, álcool isoamilíco e n-propanol 
detectados por cromatografia no destilado 
de Z. mobilis  das cepas Ag 11 e CP 1. 
Mas a atividade antimicrobiana destes 
compostos nunca fora testada. 
As bacteriocinas também são substâncias 
implicadas na atividade antagônica de um 
probiótico. Embora nenhum estudo tenha 
sido realizado tentando relacionar a 
presença e a quantidade de bacteriocinas 
ao longo do crescimento de Z. mobilis, 
estudos recentes realizados por Lima 
(2002) detectaram a presença de uma 
substância com caráter microbicida na 
cultura de Z. mobilis incubada por 24 
horas. 
A ação de uma bacteriocina produzida por 
Z. mobilis, possuindo ou não correlação 
com outras substâncias, poderia ser a 
chave da atividade antagonista deste 
microrganismo, embora muito dos 
microrganismos por ela inibidos também 
biossintetisem proteínas a exemplo das 
colinas Escherichia coli. 
Os questionamentos em relação à 
substância ou substâncias que 
isoladamente ou em conjunto 
desencadeiam a atividade antagônica da 
cultura de Z. mobilis, suas interações com 
receptores da mucosa vaginal ou intestinal 
e suas manifestações in vivo continuarão 
a ser exploradas. 
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