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RESUMO 

As infecções por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) são causadas 
por clones específicos, os quais são identificados de acordo com a região geográfica e 
estão amplamente disseminados em hospitais de todos os continentes. MRSA podem 
não somente acometer pacientes hospitalizados (HA-MRSA; healthcare-acquired MRSA) 
mas também infectar indivíduos sadios da comunidade que não apresentam fatores de 
risco para tais infecções (CA-MRSA; community-acquired MRSA). O aumento na 
frequência de resistência bacteriana aos antimicrobianos em várias espécies, incluindo 
S. aureus, é atualmente uma preocupação importante. Tal fenômeno pode ser 
resultante da versatilidade das bactérias para trocar informações genéticas, adquirir 
mutações pontuais ou realizar recombinações gênica, e ainda da pressão seletiva 
induzida pelo uso indiscriminado de antimicrobianos, resultando em modificação no 
sítio alvo de ação dos medicamentos.  A suscetibilidade bacteriana aos antimicrobianos 
pode assumir diferentes mecanismos, dentre os quais bactérias denominadas 
persistentes (refratárias aos antimicrobianos) são consideradas variantes fenotípicas 
que sobrevivem a doses letais de antibióticos mesmo sendo sensíveis em testes in vitro. 
A formação de células persistentes tem sido associada a uma variedade de mecanismos, 
dentre estes, a queda de níveis de ATP intracelular, a produção do alarmonio (p)ppGpp, 
o qual é sintetizado devido à atividade do gene reA, e está relacionado à ativação da 
resposta estringente, além do sistemas toxina-antitoxina e bombas de efluxo, podendo, 
este último, ser um dos mecanismos utilizado por células persistentes para expulsar o 
antibiótico do meio intracelular. As quinonas são um grupo de compostos orgânicos que 
inclui as naftoquinonas e benzoquinonas, as quais apresentam diferentes propriedades 
biológicas. Devido ao potencial antibacteriano promissor das quinonas e seus derivados, 
o objetivo geral deste trabalho foi identificar o perfil antiMRSA de novos derivados 
sintéticos de quinonas, visando sua caracterização quanto (i) ao espectro de ação contra 
cepas de MRSA geneticamente relacionadas a clones internacionais, (ii) às propriedades 
farmacológicas in sílico, (iii) à atividade antibiofilme, (iv) à ação sobre células de MRSA 
persistentes à vancomicina nos modelos de biofilme e de alta densidade populacional, 
e, (v) à avaliação da expressão de genes associados ao mecanismo de persistência. Os 
resultados demonstram que certos derivados de benzoquinonas inéditos, B1 e D1, 
apresentaram atividade antimicrobiana no teste de suscetibilidade in vitro, bons perfis 
farmacológicos teóricos quando comparados aos antibióticos de uso clínico, elevada 
atividade antibiofilme e eficácia na inibição de células persistentes em ambiente de 
biofilme. Em estudos anteriores, com um grupo de derivados naftoquinônicos (7a, 7b e 
7c) foi observado que estes apresentaram elevada atividade antiMRSA e antibiofilme. 
Neste trabalho de dissertação ficou evidenciada ainda uma promissora atividade 
antipersistência destes derivados. Neste estudo não foi possível associar a intensa 
inibição de persistência, causada pelos derivados 7a e 7b, aos mecanismos apontados 
como importantes no aparecimento de células persistentes, como a inibição de DNA 
girase, modificando o DNA. No conjunto, os dados obtidos indicam que tais derivados 
podem ser importantes modelos para o design e desenvolvimento de novas drogas 
antiMRSA, antibiofilme, e antipersistência que no futuro poderiam ser empregadas no 
tratamento de infecções recorrentes ou recalcitrantes causadas por MRSA. 
Palavras-chave: Antibacterianos, MRSA, Persistentes, Quinonas, Biofilme. 
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ABSTRACT 

Infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) are associated 
to specific clones, which are identified according to the geographic regions, and are 
widely disseminated in hospitals located in all continents. MRSA can not only affect 
hospitalized patients (HA-MRSA; healthcare-acquired MRSA) but also infect healthy 
individuals in the community who do not have risk factors for such infections (CA-MRSA; 
community-acquired MRSA). The increase in the frequency of bacterial resistance to 
antimicrobials in several species, including S. aureus, is currently an important concern. 
Such a phenomenon may result from the versatility of bacteria to exchange genetic 
information, acquire point mutations or perform gene recombination, and also from the 
selective pressure induced by the indiscriminate use of antimicrobials, resulting in 
changes in the target site for the drugs. Bacterial susceptibility to antimicrobials can 
assume different mechanisms, among them bacteria cells called persistent (refractory 
to antimicrobials) are considered phenotypic variants that survive lethal doses of 
antibiotics even though they are sensitive in in vitro tests. The formation of persistent 
cells has been associated with a variety of mechanisms, among them, the drop in levels 
of intracellular ATP; the production of the alarmone (p) ppGpp, which is synthesized due 
to the activity of the relA gene, and is related to the activation the stringent response; 
in addition to the toxin-antitoxin systems and efflux pumps. The latter seems to be one 
of the mechanisms used by persistent cells to exclude the antibiotic from the 
intracellular environment. Quinones are a group of organic compounds that includes 
naphthoquinones and benzoquinones, which have a variety of biological properties, 
including antibacterial activity. Due to the antibacterial potential of quinones, the 
general objective of this work was to identify the antiMRSA profile of new synthetic 
quinone derivatives, aiming at their characterization regarding (i) the spectrum of action 
against MRSA strains genetically related to international clones, (ii ) certain 
pharmacological properties in silico, (iii) antibiofilm activity, (iv) action on vancomycin-
persistent MRSA cells in biofilm and high population density models, and (v) evaluation 
of the expression of genes associated with the mechanism of persistence. The results 
demonstrate that certain novel benzpoquinone derivatives, B1 and D1, showed 
antiMRSA activity, good theoretical pharmacological profiles when compared to 
antibiotics for clinical use, high antibiofilm activity, and effectiveness in inhibiting 
persistent cells in the biofilm model. In previous studies, with a group of 
naphthoquinonic derivatives, 7a, 7b and 7c, these showed high anti-MRSA and 
antibiofilm activities. In this dissertation work, a promising anti-persistence activity of 
these derivatives was evidenced. In this study, it was not possible to associate the 
intense persistence inhibition, caused by derivatives 7a and 7b, to the mechanisms 
previously identified as driving the emergency of persistent cells. However, persistence 
inhibition might be related to the fact that these derivatives act by impairing DNA 
gyrase, thus modifying DNA. Overall, these data indicate that such derivatives would be 
important as study models for the design and development of new drugs antiMRSA, 
antibiofilm, and antipersistence, which could in the future be used in the treatment of 
recurrent or recalcitrant infections caused by MRSA. 
Keywords: Antibacterials, MRSA, Persistent, Quinones, Biofim.
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 AS INFECÇÕES CAUSADAS POR BACTÉRIAS RESISTENTES 

Um levantamento realizado em 2016 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

indicou que as doenças infecciosas foram responsáveis por pelo menos 56,9 milhões de 

mortes em todo o mundo (54%), e estavam entre as dez principais causas de 

mortalidade. Dentre essas, as infecções bacterianas foram representadas, 

principalmente, pelas infecções respiratórias, causando 3,0 milhões de mortes em todo 

o mundo naquele ano (OMS, 2018). No século XXI, o combate a estes microrganismos 

ainda se mostra crítico, face ao crescente número de infecções bacterianas resistentes 

a múltiplos antibióticos. Por exemplo, em 2016, 490 mil pessoas desenvolveram 

tuberculose resistente a múltiplos medicamentos em todo o mundo (OMS, 2018).  

O aumento da frequência de resistência tornou-se uma preocupação 

fundamental atualmente, devido à diminuição da suscetibilidade aos antibióticos 

observada para várias espécies bacterianas, incluindo: Enterococcus faecalis, Escherichia 

coli, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis e Streptococcus pneumoniae  (BREMNER, 2007; ROBERTS et 

al., 2011; HASSAN et al., 2018;). A queda da susceptibilidade aos antimicrobianos 

resultam em aumento de morbidade e mortalidade e, consequentemente, dos gastos 

com tratamentos que, em muitos casos dos casos, não são eficientes. Desta forma, as 

infecções por bactérias resistentes aos antimicrobianos são uma preocupação de 

âmbito global devido à problemática social e econômica que tais infecções provocam, 

principalmente, no ambiente hospitalar, onde ocorre a maioria dos óbitos relacionados 

à resistência aos antibacterianos (CDC, 2013).  

A expansão global de resistência a antimicrobianos é uma resposta da pressão 

seletiva sofrida pelos microrganismos frente à sua utilização indiscriminada por várias 

décadas, não somente em humanos, como também em animais e na agricultura, 

ocasionando uma acelerada adaptação microbiana através de mutações em genes 

intrínsecos da bactéria ou da aquisição de novos genes de resistência (MCEWEN E 

COLLIGNON, 2018).   
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Apenas nos Estados Unidos, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas por ano 

sejam infectadas com bactérias resistentes a antibióticos, causando cerca de 23.000 

mortes nos Estados Unidos e 25.000 mortes na Europa por ano, refletindo ainda em 

bilhões de gastos em cuidados à Saúde para o tratamento das mesmas (BLAIR et al., 

2015; PETCHIAPPAN E CHATTERJI, 2017). Entretanto, a resistência aos antimicrobianos 

é considerada uma crise global, à medida que novas formas de resistência podem surgir 

e se disseminar pelos continentes por meio de pessoas, animais, alimentos e objetos 

(CDC, 2019) (Figura 1). 

 

  

Figura 1: Como a resistência aos antimicrobianos se dissemina (CDC, 20190). 



 

3 
 

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (2019), estudos recentes têm 

mostrado, no Brasil, aumento da resistência aos antimicrobianos tanto no ambiente 

hospitalar quanto na comunidade. Em maio de 2017, o “Plano de Ação da Vigilância 

Sanitária em Resistência aos Antimicrobianos” foi apresentado pela Anvisa. Este contém 

objetivos, intervenções e atividades pautadas nos compromissos internacionais e 

nacionais para o enfrentamento à resistência aos antimicrobianos. O Brasil, atualmente 

possui um “Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/SVS)” que visa um 

estudo descritivo sobre a resistência aos antimicrobianos, a partir de testes de 

susceptibilidade, encontrada nos resultados de todos os Laboratórios Centrais de Saúde 

Pública (Lacens) e laboratórios de referência. As bactérias selecionadas foram àquelas 

recomendadas pela OMS:  Acinetobacter spp.; Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae; 

Neisseria gonorrhoeae; Salmonella spp.; Shigella spp.; S. aureus e Streptococcus 

pneumoniae. Para esses organismos, no período de 2011 a 2017, foram registrados 

1.371.422 testagens para 243 microrganismos, com as bactérias Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Staphylococcus, representando, 

aproximadamente, 47%, 31%, 11% e 9,5% dos registros das análises laboratoriais, 

respectivamente. De todos os registros para Staphylococcus aureus, no período de 2011 

a 2017, os registros de S. aureus resistentes à meticilina (MRSA) variaram de 30% em 

2011 para 49% em 2016, enquanto em 2017 foram registrados 44% de isolamento de 

MRSA. Obviamente, resultados são globais, e podem variar para mais ou para menos, 

dependendo do hospital e região (Ministério da Saúde do Brasil, 2019). 

1.2 Staphylococcus aureus 

S. aureus subspécie aureus (que aqui será referida apenas como S. aureus) é uma 

bactéria Gram-positiva, de formato esférico com cerca de cerca de 1 µm de diâmetro 

que se agrupa em estruturas semelhantes a cachos de uvas, sendo diferenciadas, 

presuntivamente, de outras espécies do gênero Staphylococcus de interesse médico 

humano, com base nos resultados positivos para os testes de coagulase, fermentação 

de manitol e desoxirribonuclease (LOWY, 1998; LAKHUNDI E ZHANG, 2018). Membro do 

filo Firmicutes  e da família Staphylococcaceae,  S. aureus foi um dos primeiros 

patógenos a ser descrito na literatura, em 1881, pelo Dr. Alexander Ogston; um cirurgião 

de Aberdeen, Reino Unido, que observou o microrganismo em secreção purulenta de 
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abscesso, o qual mais tarde foi nomeado estafilococos (OGSTON, 1881). Esta bactéria 

pode ter estilo comensal, habitando diferentes partes do corpo de forma assintomática, 

colonizando de 30% a 50% de indivíduos adultos saudáveis, com maior prevalência para 

colonização do epitélio nasal, além de poder estar presente em outras mucosas e 

glândulas cutâneas (LOWY, 1998; EVANGELISTA E DE OLIVEIRA, 2015; LAKHUNDI E 

ZHANG, 2018;).  Porém, apesar de fazer parte da microbiota humana, S. aureus pode se 

apresentar também como patógeno, sendo  um dos principais agentes causadores de 

infecções em todo mundo, podendo estar associado desde infecções localizadas na pele  

até doenças mais graves e invasivas, como endocardite, pneumonia necrosante, 

osteomielite, bacteremia e sepse (LOWY, 1998; TOM et al., 2014; LIM et al., 2015 

LAKHUNDI E ZHANG, 2018). S. aureus apresenta inúmeros fatores de virulência o que 

permite a bactéria infectar praticamente todos os tecidos e órgãos de humanos e de 

diversos  animais (CRAFT et al., 2019). Uma séria problemática relacionada à terapêutica 

médica de infecções causadas por S. aureus está associada ao fato de que este patógeno 

possui elevada capacidade de aquisição de resistência a diversas classes de 

antimicrobianos (LAKHUNDI E ZHANG, 2018). 

1.3 Staphylococcus aureus RESISTENTE À METICILINA (MRSA) 

 A penicilina foi introduzida em 1940 frente à emergência de infecções causadas 

por S. aureus nos hospitais e, com apenas dois anos de uso, surgiu a primeira cepa que 

carreava um plasmídeo portador do gene para a enzima β-lactamase, responsável por 

inativar a penicilina através da quebra do anel β-lactâmico, levando à resistência ao 

antibiótico (BROWN E REYNOLDS, 1980). Como consequência, surgiu a necessidade de 

desenvolver penicilinas resistentes às β-lactamases e, desta forma, a 

meticilina/oxacilina foram desenvolvidas nos anos de 1950 e introduzidas na terapia 

clínica nos anos de 1960 (JEVONS, 1961). Entretanto, a primeira cepa de S. aureus 

resistente à meticilina foi identificada em um hospital em Londres logo no início da 

década de 1960 (JEVONS, 1961). Devido a sua toxicicidade, o uso da meticilina foi 

substituído por outros antibióticos pertencentes ao grupo das penicilinas como oxacilina 

e flucloxacilina, porém o termo Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 

continuou a ser usado como convenção para se referir a resistência à todas as penicilinas 

(LEE et al., 2018).  
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As infecções por MRSA se destacam dentre aquelas causadas por S. aureus 

susceptíveis à meticilina (MSSA). Em um estudo de LIN e colaboradores (2018), de 

acordo com o Sistema de Vigilância de Infecções Hospitalares de Taiwan, foi revelado 

que além da elevada prevalência de MRSA (de 66,9% a 84,5%) em relação ao total de 

cepas de S. aureus isoladas, foi observado que infecções causadas pelo MRSA estão 

associadas a maior taxa de mortalidade em humanos (LIN et al., 2018). Reforçando este 

dado, de acordo com a OMS (2018), estima-se que indivíduos portadores de infecções 

por MRSA apresentem 64% mais probabilidade de vir a óbito do que aqueles infectados 

por MSSA.  

Na Europa, de acordo com o Centro Europeu de Controle e Prevenção de 

Doenças (ECDC; do inglês European Center for Disease Control and Prevention), MRSA é 

um dos microrganismos mais isolados em hospitais, principalmente em casos de 

infecções de sítio cirúrgico. No Brasil, a prevalência de MRSA é elevada, principalmente 

nos centros de tratamento intensivo (CTI) e, de acordo com relato do Ministério da 

Saúde, em 2017, 44% dos S. aureus isolados no Brasil eram MRSA; entretanto, quando 

considerados os extratos sanguíneos este número chegou a 64% das amostras no ano 

de 2015 (Ministério da Saúde, 2019).  De acordo com GALES e colaboradores (2009), S. 

aureus foi um dos patógenos mais isolados de infecções de tecidos moles, de pele e de 

pneumonia nos hospitais brasileiros, sendo aproximadamente 30% dos isolados 

caracterizados como MRSA (GALES et al., 2009). Adicionalmente, alguns fatores 

aumentam o impacto negativo das infecções por MRSA, como a falta de profissionais 

qualificados, os crescentes custos da saúde e a falta de recursos financeiros (GALES et 

al., 2009; CHAMON et al., 2017).  

1.4 HA-MRSA E CA-MRSA 

S. aureus resistentes à meticilina (MRSA) estão amplamente distribuídos nos 

diversos continentes. Uma característica importante dos MRSA é a estrutura clonal de 

sua população (FIGUEIREDO E FERREIRA, 2014). Assim, clones específicos de MRSA 

predominam em certas regiões e por isso foram inicialmente classificados de acordo 

com a região geográfica em que foram, inicialmente, isolados (BASSETTI et al., 2017). 

Hoje a identificação de uma linhagem/clone de MRSA se dá através de uma variedade 
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de testes, principalmente, o multilocus sequence typing (MLST), tipagem do elemento 

genético móvel SCCmec (cromossômico estafilocócico mec), e o polimorfismo do gene 

spa (LEE et al., 2018).  

Após uma década da descoberta do MRSA, algumas linhagens se tornaram 

endêmicas em hospitais e foram responsáveis pela elevada proporção de infecções por 

MRSA, sendo conhecidas pela sigla HA-MRSA (do inglês, healthcare-acquired MRSA) 

(LINDSAY, 2013).  As infecções por HA-MRSA acometem pacientes que geralmente 

apresentam fatores de risco como, por exemplo, uso frequente de antibióticos, 

prolongado tempo de internação hospitalar, estado de imunossupressão ou outras 

doenças de base e uso de dispositivos médicos implantáveis (GHAZNAVI-RAD E EKRAMI, 

2018).  

Uma mudança substancial na epidemiologia de MRSA foi observada quando 

indivíduos sadios da comunidade, que não apresentavam fatores de risco, foram 

detectados com infecções por MRSA na Austrália na década de 1980 e nos EUA na 

década de 1990, sendo, as cepas associadas a tais infecções classificadas como CA-MRSA 

(do inglês, community-acquired MRSA) (SHORE et al., 2014; LEE et al., 2018). 

Posteriormente ocorreram relatos de aumento na prevalência de infecções por CA-

MRSA e de sua infiltração em ambientes hospitalares em vários países, inclusive no 

Brasil (MEHNDIRATTA E BHALLA, 2014; FIGUEIREDO E FERREIRA, 2014). Adicionalmente, 

têm sido descrito que CA-MRSA apresentam maior capacidade de causar infecções em 

indivíduos saudáveis do que HA-MRSA e, portanto, a propagação de CA-MRSA nos 

hospitais representa um fator complicador adicional (GENTILE et al., 2018). 

1.5 CLONES DE MRSA 

Acredita-se que certos clones específicos de MRSA são geneticamente 

relacionados e provenientes de poucos ancestrais comuns (LEE et al., 2018). Entretanto, 

certas linhagens de MRSA sofreram pressões evolutivas distintas, ao longo de sua 

evolução, de acordo com a região geográfica e, desta forma, apresentam características 

genotípicas diferentes, o que pode determinar certas diferenças nos perfis de virulência 

(BOTELHO et al., 2019). Portanto, técnicas de tipagem molecular são úteis na 

identificação dos diferentes clones de MRSA circulantes em uma dada região e no 
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acompanhamento da propagação destes clones por diferentes regiões do planeta 

(DEURENBERG E STOBBERINGH, 2009; NOVAIS, 2017). A habilidade de diferentes clones 

de MRSA para colonizar o hospedeiro, induzir infecção, adquirir e trocar informações 

genéticas são fatores que contribuem para a sua propagação (GHAZNAVI–RAD E 

EKRAMI, 2018). A partir da tipagem por MLST é possível estabelecer o sequence type 

(ST) da cepa de MRSA, e diferentes STs que se agrupam em complexos clonais (CC) 

(DONNIO et al., 2007). Os principais clones de MRSA circulantes no mundo fazem parte 

de cinco complexos clonais pertencentes aos CC5, CC8, CC22, CC30 e CC45 (AL LAHAM 

et al., 2015).  

A presença de clones distintos apresentando diferentes padrões de resistências 

são fatores adicionais que acarretam dificuldades na terapia antimicrobiana de 

infecções causadas por MRSA. O clone epidêmico brasileiro (BEC; do inglês Brazilian 

epidemic clone, ST239-SCCmec III) foi descrito nos anos 90 e, durante anos, predominou 

na maioria dos hospitais brasileiros (DUARTE et al., 2018). No entanto, estudos prévios 

mostraram que outros clones de MRSA circulam no Brasil, como ST5-SCCmec tipoII 

(relacionado ao clone NY/Japão/USA100), ST5-SCCmecIV (relacionado ao clone 

Pediátrico/USA800) e ST1-SCCmecIV (relacionado aos clones MW2/USA400) e ST30–

SCCmec IV (relacionado ao clone Oceania Sudeste do Pacífico/USA 1100) (FIGUEIREDO 

E FERREIRA, 2014; DUARTE et al., 2018).  

 De acordo com alguns autores, o BEC tem sido suplantado por outros clones nos 

hospitais brasileiros, evidenciando o fenômeno de ondulação clonal (do inglês, clonal 

wave), que consiste na substituição de um clone previamente predominante por outro. 

CABOCLO e colaboradores (2013) e CHAMON e colaboradores (2017) demonstraram a 

predominância de clones ST5 (CC5) em hospitais públicos no Rio de Janeiro, o que 

corrobora com estudos realizados pelo nosso grupo nos quais foi evidenciado o 

predomínio dos clones ST5 e ST105 (VIANA, 2019). DELEO E CHAMBERS (2009) e OTTO 

(2014) afirmam que o fenômeno de clonal wave pode ser dependente de fatores 

relacionados à virulência da cepa bacteriana, aos genes de resistência e à sua capacidade 

de adaptação ao ambiente.  
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1.6 FATORES DE VIRULÊNCIA  

A elevada taxa de infecção por MRSA está também relacionada à pletora de 

mecanismos responsáveis pela sua patogenicidade. S. aureus é um patógeno que possui 

um grande arsenal de fatores de virulência, os quais irão mediar os processos de 

colonização, agressão aos tecidos do hospedeiro e ainda a evasão do sistema imune 

hospedeiro (KRISHNA E MILLER, 2012; BONAR et al., 2015; CRAFT et al., 2019 ).  

S. aureus possui em sua superfície proteínas envolvidas no processo de adesão 

bacteriana às superfícies bióticas e abióticas; as MSCRAMM,  são proteínas de adesão 

localizadas na superfície de S. aureus responsáveis pelo reconhecimento de moléculas 

da matriz adesiva do hospedeiro (KANG et al., 2013; BONAR et al., 2015) e na formação 

de uma matriz extracelular, que podem estar envolvidos no desenvolvimento de 

biofilmes (BONAR et al., 2015; TONG et al., 2015). Além disso, MSCRAMM são 

responsáveis pela aderência nas células do hospedeiro, se ligando a moléculas como o 

colágeno, fibronectina e fibrinogênio, e apresentam importante papel no início de 

infecções endovasculares, ósseas, articulares e associadas à dispositivos médicos 

implantáveis, formando, assim, biofilmes que permitem a persistência bacteriana e 

cronicidade da infecção, aumentando sua evasão às defesas do hospedeiro e aos 

antimicrobianos (GORDON E LOWY, 2008). Além disso, o ambiente de biofilme facilita o 

contato entre as células, podendo contribuir para a aquisição de resistência genética 

através do aumento da transferência gênica entre as células agrupadas (FIGUEIREDO, 

2017). 

S. aureus é capaz de formar colônias diminutas as quais parecem envolvidas em 

infecções persistentes e recorrentes classificadas como variantes de colônias pequenas 

(SCVs; do inglês, small-colony variants), as quais apresentam baixa taxa metabólica e, 

assim, conseguem camuflar sua presença sem causar danos às células do hospedeiro, se 

protegendo do sistema imune e de antimicrobianos (GORDON E LOWY, 2008). 

Adicionalmente, S. aureus produz uma série de enzimas e toxinas que auxiliam na 

disseminação nos tecidos do hospedeiro (BONAR et al., 2015). Dentre as enzimas, 

toxinas, e outras proteínas estafilocócicas que atuam causando danos nos tecidos do 

hospedeiro e ainda na evasão do sistema imune, pode-se citar a aureolisina, uma 
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protease responsável por inibir o sistema complemento (LAARMAN et al., 2011); a 

proteína A, que possui importante papel na evasão da resposta imune impedindo a 

fagocitose (ZECCONI E SCALI, 2013); as hemolisinas (alfa, beta e delta hemolisinas e  a 

leucocidina de Panton-Valentine (PVL) que lisam hemácias e leucócitos, 

respectivamente; as enterotoxinas e toxina da síndrome do choque tóxico-1 (TSST-1) 

que atuam como superantígenos estafilocócicos, ativando de forma exarcebada 

diferente citocinas; lipases, nucleases, proteases e metaloproteases que lisam 

componentes do tecido hospedeiro, e as modulinas solúveis em fenol (PSMs) que são 

peptídeos multifuncionais que afetam a estrutura do biofilme e podem ainda causar 

danos em tecidos do hospedeiro (DINGES et al., 2000; OTTO, 2014; SHI et al., 2015; 

TURNER et al., 2015; ROSSATO et al., 2018) (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Mecanismos de virulência de S. aureus 
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1.7 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA   

A resistência aos antimicrobianos em S. aureus pode estar relacionada a 

mutações que levam a modificações das moléculas-alvo das drogas, diminuindo, por 

exemplo, a capacidade da droga de se ligar ao alvo, ou pode ser resultado de aquisições 

de novos genes, promovendo novas características às bactérias como, por exemplo, 

produção de enzimas inativadoras de antimicrobianos ou atividade de efluxo, a qual 

impede o acúmulo do fármaco no interior da bactéria (BAQUERO E MARTÍNEZB, 2017; 

KHAN et al., 2018). Dentre os fatos que agravaram esse panorama está a versatilidade 

das bactérias em trocar informações genéticas através de transferência horizontal de 

genes presentes em elementos genéticos móveis (EGMs). Os EGMs podem promover a 

aquisição e a disseminação de genes de resistência entre bactérias de modo intra ou 

mesmo interespécies (PARTRIDGE et al., 2018). Os principais EGMs em S. aureus incluem 

bacteriófagos, plasmídeos conjugativos e integrativos, transposons e cassetes genéticos 

(CLINTON et al., 2010; PARTRIDGE et al., 2018).  

S. aureus se tornaram resistentes à meticilina através da aquisição do gene mecA 

ou do gene mecC, que são transportados através de um elemento genético móvel 

denominado cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) (KATAYAMA et al., 

2000; GARCÍA-ÁLVAREZ et al., 2011). Normalmente, o mecanismo de ação dos 

antibióticos β-lactâmicos está na ligação do antibiótico à proteína presente na bactéria 

conhecida como proteína de ligação à penicilina (PBP, do inglês penincilin-binging 

protein), podendo ser PBP-1, -2, -3 ou -4 (WATKINS et al., 2019). Entretanto, em MRSA, 

os genes mecA ou mecC codificam para proteínas alternativas de ligação à penicilina 

(PBPa), as quais funcionam como transpeptidades, na síntese das pontes cruzadas de 

pentapeptídeo da parede celular bacteriana e possuem baixa afinidade de ligação a 

todos os antibióticos β-lactâmicos, incluindo cefalosporinas e carbapenêmicos 

(GORDON E LOWY, 2008; MONACO et al., 2016).  

Além de carrear os genes de resistência à meticilina (mecA ou mecC), o  cassete 

cromossômico mec (SCCmec) carreia genes para recombinase, o ccrA, ccrB ou ccrC, os 

quais permitem a transferência horizontal do SCCmec, o que possibilita a ampla 

disseminação de resistência (GORDON E LOWY, 2008). Até o momento, foram descritos 
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pelo menos 13 tipos de SCCmec, em S. aureus, os quais diferem quanto às sequências 

dos complexos mec e ccr, e ainda quanto a presença de elementos genéticos (elementos 

de inserção, transposon ou plasmídeos) que podem ser carreados no cassete mec 

(TURLEJ et al., 2011; WU et al., 2015; BAIG et al., 2018). Os principais tipos de SCCmec 

são I, II e III (normalmente limitados ao ambiente hospitalar), além do tipo IV (presentes 

em cepas de MRSA adquiridas em ambiente hospitalar - HA-MRSA - e cepas de MRSA 

adquiridas na comunidade -CA-MRSA) (DONNIO et al., 2007). 

1.8 RESISTÊNCIA, TOLERÂNCIA E PERSISTÊNCIA. 

De acordo com a suscetibilidade aos antimicrobianos, as bactérias podem ser 

classificadas em sensíveis, resistentes, tolerantes ou persistentes (BALABAN et al., 

2019). 

1.8.1  RESISTÊNCIA MICROBIOLÓGICA VERSUS RESISTÊNCIA CLÍNICA 

A resistência bacteriana aos antibióticos permite ao microrganismo à capacidade 

de sobreviver e se multiplicar na presença de concentrações crescentes de uma 

determinada droga. Esse tipo de resistência é, geralmente, quantificada através da 

determinação da concentração inibitória mínima (MIC; do inglês, minimal inhibitory 

concentration) de cada antibiótico (BRAUNER et al., 2016; KALDALU E HAURYLIUK; 

TENSON, 2016). A resistência microbiológica é resultado de alterações genéticas 

(mutações) ou da aquisição via transferência horizontal de genes de resistência que 

podem levar à ativação de mecanismos que resultam na perda de susceptibilidade do 

microrganismo ao antibiótico (BALABAN et al., 2019). Desta forma, este tipo de 

resistência é considerado resultado de alterações genotípicas. Os mecanismos 

associados à resistência bacteriana podem levar ao bloqueio da interação do antibiótico 

com seu sítio alvo, ou à desativação enzimática da droga, ou à perda da enzima 

necessária para ativar a pró-droga, ou ainda podem impedir a droga de ser absorvida 

pela célula, como exclusão da droga por bombas de efluxo multidroga ou perda da 

permeabilidade ao antibiótico (KESTER E FORTUNE, 2014). 

Em amostras isoladas na clínica, a resistência microbiológica é determinada, 

como dissemos, na maioria das vezes, através da determinação da MIC, e o intervalo de 
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concentrações testadas pela MIC é geralmente limitado às concentrações do antibiótico 

utilizadas na clínica médica (BRAUNER et al., 2016). Entretanto, este teste possui 

limitações quando realizado in vitro e testes especiais podem ser necessários para a 

identificação de certas resistências (BRAUNER et al., 2016). Além disso,  a concentração 

do MIC obtida in vitro pode não acompanhar a concentração necessária para cessar uma 

infecção in vivo, devido à heterogeneidade ambiental que um hospedeiro pode 

apresentar, influenciando nas atividades metabólicas de um patógeno e, assim, 

influenciando sua susceptibilidade à morte por antimicrobianos (RADLINSKI et al., 2019). 

Refere-se a este tipo de resistência como uma resistência clínica e está associada às 

infecções persistentes causadas por cepas sensíveis aos antimicrobianos nos testes 

laboratoriais in vitro.  

1.8.2 TOLERÂNCIA 

O fenômeno de tolerância aos antimicrobianos está relacionado à capacidade de 

sobrevivência da bactéria na presença de elevadas concentrações de antibióticos sem 

que haja alteração do valor da MIC (BRAUNER et al., 2016; KALDALU E TENSON, 2016). 

Ou seja, na tolerância o valor da concentração bactericida mínima (MBC; do inglês, 

minimum bactericidal concentration) é maior que os valores da MIC (BRAUNER et al., 

2016; KALDALU E TENSON, 2016). Logo, diferentemente do observado na resistência 

microbiológica, o conceito de tolerância apenas faz sentido quando relacionado a 

antibióticos bactericidas. Apesar de KESTER e FORTUNE (2014) caracterizarem bactérias 

tolerantes como sendo decorrentes de alterações fisiológicas que levam uma 

subpopulação a apresentar distinta susceptibilidade ao antimicrobiano, sendo, então 

uma mudança fenotípica,  BRAUNER e colaboradores (2016) afirmam que a tolerância 

pode ser adquirida, também, por mutações genéticas. Além disso, para KESTER e 

FORTUNE (2014) a tolerância representa uma pequena parcela da população que 

sobrevive após o tratamento antimicrobiano, porém não se multiplica.  

Uma característica referente à tolerância, apresentada por BRAUNER e 

colaboradores (2016), diz respeito à duração mínima de tempo necessária para erradicar 

em torno de 99% de uma população bacteriana total (MDK; do inglês, the minimum 

duration of killing), que seria caracterizada através de uma curva de morte. Apesar da 
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MIC ser semelhante entre uma cepa sensível e tolerante, o MDK necessário para matar 

uma cepa tolerante é maior, daí porque o aumento observado na MBC (Figura 2). 

KALDALU, HAURYLIUK e TENSON, (2016) e BALABAN e colaboradores (2019) reforçam 

esse conceito quando afirmam que a tolerância é a capacidade de uma população total 

sobreviver à tratamentos longos, apresentando, desta forma, uma mortalidade menor 

de acordo com o tempo.  Desta forma, uma exposição mais longa ao antimicrobiano, ao 

contrário de uma exposição a elevadas concentrações de antimicrobiano, é necessária 

para matar igualmente uma população tolerante, assim como mataria uma população 

sensível.  

 

Figura 3: Tolerância ao antibiótico caracterizada por morte lenta 
(Adaptado de BALABAN et al., 2019). 

 

Os mecanismos fisiológicos que levam à tolerância permanecem incertos até o 

momento, porém alguns autores associam a tolerância ao crescimento lento bacteriano, 

como o que ocorre em bactérias quando em fase estacionária (ZALIS et al., 2019). Alguns 

antibióticos dependem da alta taxa metabólica bacteriana e, desta forma, podem perder 

sua eficiência frente à um crescimento bacteriano retardado. O mecanismo de ação dos 

antibióticos β-lactâmicos estão associados à inibição da formação da parede celular 

bacteriana, através do bloqueio da ligação cruzada das moléculas de peptídioglicanos, 

que formam a parede de células Gram-positivas (RADLINSKI et al., 2019). Frente à 
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síntese de parede atenuada em  decorrência da baixa taxa metabólica,  pode ocorrer, 

como consequência, o fenômeno de tolerância ao antimicrobiano (KESTER E FORTUNE, 

2014). Igualmente, as quinolonas são outro exemplo de antimicrobiano que necessitam 

de alta taxa metabólica celular para sua eficiência, pois sua atuação está diretamente 

relacionada à transcrição e replicação de DNA bacteriano, inativando as enzimas 

topoisomerases (KESTER E FORTUNE, 2014).  

1.8.3  PERSISTERS 

Células bacterianas denominadas persisters foram identificadas pela primeira 

vez em 1944 pelo microbiologista irlandês Joseph Bigger, quando uma cultura de S. 

aureus tratada  com penicilina, na época recentemente introduzida na clínica, resultou 

na sobrevivência de uma pequena subpopulação que representava 1% das células da 

população bacteriana total sendo, então, chamada de células persisters  (BIGGER, 1944; 

LEWIS, 2010; CONLON, 2014; BALABAN et al., 2019) . Bigger caracterizou os persisters 

como uma pequena subpopulação de bactérias dormentes, ou com baixo metabolismo 

celular, dotadas de resistência não hereditária, mas que apresentavam a capacidade de 

voltar a se multiplicar na ausência do antibiótico e ser suscetível ao mesmo fármaco para 

o qual, anteriormente, se mostrou resistente (ZHANG, 2014). Ou seja, o fenótipo 

persister é considerado reversível a partir do momento em que o ambiente volta a ser 

favorável, como, por exemplo, com a retirada do antibiótico as bactérias deixam de ser 

persistentes e voltam a ser suscetíveis. Entretanto, com a descoberta da resistência 

adquirida aos antimicrobianos, os persisters ficaram esquecidos, dando lugar aos 

estudos dos mecanismos de resistência microbiológica pois, estes,  estavam 

relacionados aos principais mecanismos de falhas aos antibióticos recém-descobertos 

na “ era de ouro” do descobrimento dos antibióticos (DEFRAINE et al., 2018). Só depois 

de 40 anos os persisters voltaram a chamar atenção quando Harris Moyed se interessou 

em estudar os mecanismos que poderiam levar  à resistência aos antimicrobianos 

associados a variações fenotípicas, e portanto não hereditária (MOYED E BERTRAND, 

1983; LEWIS, 2010). Apesar do fenótipo persister ter sido inicialmente descrito nos anos 

de 1940, ainda hoje, pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares que determinam 

a ocorrência desse fenótipo (SAHUKHAL et al., 2017).  
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Bactérias persistentes são exemplos de uma refratariedade extrema e fenotípica 

aos antibióticos, uma vez que elas são representadas por um grupo muito pequeno, 

dentro de uma população, que não morrem e não se multiplicam frente ao ambiente 

desafiador caracterizado pela presença do antimicrobianos (LEWIS, 2010; KESTER E 

FORTUNE, 2014; PU et al., 2016; DEFRAINE et al., 2018). Por apresentar conceito similar 

à tolerância esses dois conceitos são muitas vezes, confundidos pois, de fato, 

compartilham características em comum. Entretanto, a principal diferença está no fato 

de que o fenótipo persister afeta uma parcela pequena de uma população total 

bacteriana caracterizada com sensível, o que leva à uma curva de morte bifásica (Figura 

3) (KALDALU et al., 2016; BALABAN et al., 2019). As bactérias tolerantes apresentam 

maior valor de MDK e uma curva de morte distinta das bactérias sensíveis. Persisters 

apresentam um MIC e uma curva de morte, incialmente, semelhante a apresentada 

pelas bactérias sensíveis, no entanto, o MDK é substancialmente maior pelo fato  da 

população clonal ser heterogenia e algumas bactérias  (células persisters) não serem 

mortas em uma mesma proporção (BALABAN et al., 2019). 

 

 

 Figura 4: Fenótipo persisters caracterizado por morte bifásica na 
presença do antibiótico (Adaptado de BALABAN et al., 2019). 
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De acordo com BALABAN e colaboradores (2019) também é importante 

diferenciar os termos “infecção persistente” e “fenótipo persister”. O primeiro faz 

referência às infecções que persistem pelo fato dos microrganismos não terem sido 

eliminados pelo sistema imune do hospedeiro, sendo este termo já utilizado antes 

mesmo da descoberta dos antibióticos para o tratamento de infecções bacterianas e, o 

último faz referência à uma pequena fração da população bacteriana que é refratária a 

antimicrobianos em testes in vitro e in vivo (BALABAN et al., 2019).  Logo, o fenótipo 

persister é um fator que pode levar a maior dificuldade no tratamento de doenças 

crônicas, à falha no tratamento por antimicrobianos e ao prolongamento de infecções 

persistentes como consequência da presença de células persisters, agravando doenças 

como tuberculose, infecções pulmonares associadas à fibrose cística, candidíase, 

doença de Lyme, infecções do trato urinário e outras (ZHANG, 2014; PU et al., 2016). 

Pelo fato das células persisters serem consideradas uma subpopulação de células 

que apresentam uma elevada refratariedade aos antimicrobianos, os mecanismos que 

levam a este fenótipo permanecerem incertos (ZALIS et al., 2019). Tem sido sugerido 

que esses mecanismos também estejam associados à tolerância e, até mesmo, à 

resistência (BALABAN et al., 2019). Acredita-se que o fenótipo persister seja 

multifatorial, ou seja, mecanismos diversos poderiam levar à sobrevivência bacteriana 

em elevadas concentrações de antibiótico (PU et al., 2017). Entretanto, estudos 

recentes associaram células persisters com células que apresentavam alterações 

genéticas como resultado de uma estadia prolongada no hospedeiro submetido ao 

tratamento antimicrobiano (DEFRAINE et al., 2018). Além dos mecanismos próprios para 

diminuir a eficácia dos antimicrobianos, como aumento da expressão de bombas de 

efluxo, acredita-se que determinados ambientes podem favorecer à geração de células 

persisters como, por exemplo, o biofilme e ambientes gerados pelo inflamossoma e 

outros mecanismos de defesa do sistema imune. Além disso, a própria presença do 

antimicrobiano já é um fator de estresse para as bactérias (DEFRAINE et al., 2018).  



 

17 
 

1.9 MECANISMOS ASSOCIADOS AO FENÓTIPO PERSISTER 

A capacidade de formar biofilme e a presença de células persisters está 

frequentemente relacionada à não-resposta de S. aureus à terapia antimicrobiana, 

devido às várias estratégias empregadas por estas bactérias para sobrevivência em um 

ambiente hostil, sendo essas formas celulares responsáveis por infecções recorrentes e 

recalcitrantes. (THOMSEN E LIU, 2018). Como resposta a ambientes estressantes, células 

persisters apresentam metabolismo adormecido (WOOD et al., 2019). As vias que 

conduzem à dormência são redundantes, tornando difícil o desenvolvimento de 

antimicrobianos eficientes no combate a essas células (CONLON, 2014). De acordo com 

CONLON e colaboradores (2016), células persistentes de S. aureus são formadas 

mediante à entrada prematura e estocástica da bactéria na fase estacionária, o que é 

seguido de uma queda na produção de ATP, levando à diminuição na expressão e/ou 

atividade de alvos das drogas. Nesse mesmo trabalho foi evidenciado que células de S. 

aureus podem ser induzidas ao estado persister quando tratadas com arsenato de 

potássio, pela redução  dos níveis de ATP intracelular (CONLON et al., 2016). 

A produção da alormônio (p)ppGpp (guanina penta ou tetrafosfatada) como 

resposta estringente a ambientes estressantes também já foi descrita como 

diretamente relacionada à formação de células persisters em S. aureus, através do 

bloqueio da biogênese de ribossomos (PAUSCH et al., 2018). Quando moléculas de tRNA 

não-carregadas se ligam ao ribossomo, a resposta estringente é ativada através da 

estimulação da síntese de (p)ppGpp pelo PSI (ribosome-associated ppGpp sythetase), 

que está relacionada com o aumento da expressão do gene relA (CROSSE et al., 2000). 

Moléculas de (p)ppGpp se ligam à RbgA (ribosome biogêneses GTPase A) em sítios 

semelhantes aos da ligação com GTP e GDP por inibição competitiva, resultando em 

diminuição na produção de rRNA (PAUSCH et al., 2018). Adicionalmente, a via de 

(p)ppGpp parece atuar em certos sitemas toxina-antitoxina (TA), o que induz à formação 

de uma toxina estável que interrompe as vias metabólicas essenciais da bactéria, 

podendo levar à morte bacteriana ou induzir um estado de dormência. A ação da toxina 

é, normalmete, neutralizada por uma antitoxina lábil que anula a atividade da toxina.  

Acredita-se que (p)ppGpp possa levar à degradação de antitoxinas que se apresentam 

como uma molécula de RNA, aumentando a proporção de toxina, que induziria um 
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estado de dormência, implicando assim o sistema TA na formação persisters (WANG E 

WOOD, 2011; PU et al., 2016).  

BOJER (2018) e ZHANG (2014) também correlacionaram a formação de células 

persisters de S. aureus com a expressão de alguns genes: phoU, que desempenha papel 

negativo na regulação da absorção de fosfato; sucB (ou odhB), relacionado ao 

funcionamento do ciclo do ácido tricarboxílico; e outros genes ligados à produção das 

PSMs, cuja expressão encontra-se reduzida em determinadas células persistentes. A 

variação natural na expressão de genes determina o aparecimento de fenótipos 

diferentes em uma população bacteriana isogênica (PU et al., 2016).  

Um outro mecanismo associado ao surgimento de persisters seria um aumento 

da atividade de bombas de efluxo (RAHMAN et al., 2017). PU e colaboradores (2016) 

descreveram uma maior expressão de genes de bombas de efluxo para múltiplas drogas 

em células persisters de E. coli, sugerindo que tais células tendem a ativar bombas de 

efluxo para reduzir o acúmulo intracelular de antibióticos.  As bombas de efluxo podem 

ser classificados em: transportadores primários ativos, os ATP-transportadores, que 

utilizam a energia livre da hidrólise de ATP para bombear compostos químicos para fora 

da célula; e transportadores secundários de múltiplas drogas, que utilizam o gradiente 

eletroquímico transmembrana de prótons ou de íons de sódio para expulsar compostos 

químicos da célula. Além disso, a classificação dos transportadores compreende a 

divisão em cinco superfamílias: facilitadores (MFS; do inglês, major facilitator 

superfamily); cassete de ligação ao ATP (ABC; do inglês, ATP-binding cassette); pequena 

resistência a multiplas drogas (SMR; do inglês, small multidrug resistance); resistência-

nodulação-divisão celular (RND; do inglês, resistance-nodulation-cell division); proteína 

de extrusão a multiplos antimicrobianos (MATE, multi antimicrobial extrusion protein) 

(TRUONG-BOLDUC et al., 2005). SCHINDLER e colaboradores (2015) descreveram alguns 

genes de interesse em S. aureus referentes às bombas de efluxo para antimicrobianos 

específicos como para a tetraciclina (tet38) e alguns para múltiplas drogas da família 

MFS, como norA, norB, norC. De acordo com o UNIPROT/SWISS-PROT (2019) e PHILLIPS-

JONES e HARDING (2018), norA, norB e norC estão envolvidos na resistência de 

quinolonas e outros compostos químicos. 
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HUANG e colaboradores (2004) descreveram a proteína MdeA, um 

transportador de efluxo da família MFS, cuja atividade depende da força próton-motora 

e cujo aumento na expressão gênica confere resistência a várias classes de 

antibacterianos. MepA foi o primeiro transportador de múltiplas drogas da família MATE 

a ser identificado em S. aureus, com capacidade de transportar biocidas e agentes 

antimicrobianos clinicamente relevantes, atividade semelhante ao da bomba de efluxo  

SepA, a qual pertence a uma família de bombas ainda não caracterizadas (KAATZ et al., 

2005; SCHINDLER et al., 2015). 

1.10  BIOFILME E PERSISTERS 

O biofilme é considerado um estilo de crescimento do microrganismo visando 

sua adaptação a condições ambientais hostis (DE FUENTE-NÚÑES et al., 2013). No 

ambiente de biofilme, células de S. aureus estão embebidas em uma matriz extracelular 

composta de polissacarídeos extracelulares, DNA, proteínas bacterianas ou derivadas 

do hospedeiro, constituindo em alguns casos em uma barreira à ação de 

antimicrobianos, o que pode contribuir também para a ocorrência de resistência 

antimicrobiana (WATERS  et al., 2016). A capacidade de S. aureus de formar biofilmes é 

considerada um fator importante na patogênese da bacteremia relacionada a cateter 

venoso central e de infecções associadas ao uso de próteses médicas (FERREIRA et al., 

2012). A formação de biofilme resulta em uma alta densidade de células bacterianas que 

formam um microambiente onde observa-se elevado nível de estresse, devido à 

escassez de nutrientes e oxigênio, resultando em uma inativação ou diminuição do 

metabolismo celular e um impacto na regulação do processo de quorum-sensing (QS) 

(KAVANAUGH E HORSWILL, 2016). O QS é utilizado pelas bactérias como um mecanismo 

de sinalização intercelular para regular a expressão gênica em resposta a elevada 

concentração populacional bacteriana (GALIÉ et al., 2018). S. aureus responde a sinais 

externos do ambiente resultantes da alta densidade celular diminuindo o seu 

metabolismo. Este mecanismo de estresse, por sua vez, está relacionado ao início da 

expressão de adesinas estafilocócicas associadas ao desenvolvimento de biofilme 

(ZAPOTOCZNA et al., 2016) e à queda de ATP intracelular como resposta à privação de 

nutrientes e oxigênio (WATERS et al., 2016).  
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De acordo com COLON e colaboradores (2016), existe uma relação entre a queda 

de ATP intracelular e a geração de células S. aureus refratárias a antimicrobianos. 

Originalmente, acreditava-se que a atividade limitada de antibióticos nas células 

bacterianas no ambiente de biofilme era devida somente a barreira mecânica formada 

que impedia a sua penetração nas células mais profundas. Entretanto, de acordo com 

CONLON (2014), a refratariedade do biofilme aos antibióticos pode ser resultante da 

presença de células persisters que possuem características relacionadas à fase 

estacionária de crescimento bacteriano, como metabolismo diminuído. Adicionalmente, 

THOMSEN e LIU (2018) sugeriram que os perfis de suscetibilidade a antibióticos em 

biofilmes e células persisters são quase equivalentes, sugerindo que biofilmes 

provavelmente são enriquecidos de persisters que ficam protegidas do sistema imune 

do hospedeiro pela matriz extracelular, o que pode conduzir à falha do tratamento 

antimicrobiano e às infecções recorrentes após o término do tratamento (Figura 4) 

(SAHUKHAL et al., 2017; DEFRAINE et al., 2018).  

 

 

Figura 5: Modelo de infecção de biofilme recorrente (Adaptado de COLON et al., 2015) 

 

1.11   ANTIMICROBIANOS  

Atualmente, os principais antibacterianos em uso clínico incluem: os β-

lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas, monobactans), 
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aminoglicosídeos, glicopeptídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, macrolídeos, rifamicinas e 

os antibacterianos sintéticos: sulfonamidas, quinolonas, fluoroquinolonas e 

oxazolidinonas. Entretanto, apesar do grande número de fármacos existentes, a 

resistência antimicrobiana em bactérias patogênicas é um dos principais problemas de 

Saúde Pública do século XXI e vem crescendo consideravelmente (WOOLHOUSE et al., 

2016). Este fato se agrava, especialmente, em cepas MRSA que são caracterizadas por 

apresentar resistência a múltiplos antimicrobianos (CLSI, 2018; LIN et al., 2018). Na 

China foram observadas pneumonias em crianças por CA-MRSA apresentando perfis de 

resistência à vancomicina (EVANGELISTA E DE OLIVEIRA, 2015). Estudo realizado na 

Dinamarca identificou que aproximadamente 50% das cepas de CA-MRSA avaliadas 

eram multirresistentes, ou seja, resistentes à oxacilina e/ou canamicina (53,6%), ácido 

fusídico (44,4%), tetraciclina (43,8%), estreptomicina (37,1%), eritromicina (27%), 

clindamicina (18,8%), fluoroquinolonas (18%), rifampicina (2%) e glicopeptídeos (0,5%) 

(EVAGELISTA E OLIVEIRA, 2014). No Brasil, a partir da análise realizada com dados do 

Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), da Secretaria de Vigilância em 

Saúde (SVS/MS), no período de 2011 a 2017, foi observado que MRSA correspondia a 

44% do total de S. aureus no período analisado. Adicionalmente, um estudo publicado 

em 2009 do Programa de vigilância antimicrobiana SENTRY, MRSA representou 32,7% 

do total de S. aureus no Brasil (GALES et al., 2009).  

1.11.1 VANCOMICINA 

A vancomicina é um glicopeptídeo introduzido em 1958 e aprovado pela Food 

and Drug Administration (FDA) como antibiótico confiável para o tratamento de 

infecções por MRSA sendo, até o momento, o antibiótico mais utilizado para o 

tratamento de infecções por esse patógeno (LEVINE, 2006; FIGUEIREDO E FERREIRA, 

2014; ÁLVAREZ et al., 2016). Entretanto, como a meticilina também foi aprovada no 

mesmo ano, a vancomicina era utilizada em tratamentos voltados apenas para pacientes 

alérgicos aos β-lactâmicos e aos que já apresentavam resistência aos novos agentes 

antimicrobianos (LEVINE, 2006).  

Devido ao uso contínuo e crescente da vancomicina em diversos países,  nos anos 

de 1980, a primeira cepa apresentando resistência plena à vancomicina foi descoberta 

em enterococos e em 1996 foi descrita a primeira cepa de S. aureus com suscetibilidade 
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diminuída ao antibacteriano (RODVOLD E MCCONEGHY, 2014; MCGUINNESS et al., 

2017; LIN et al., 2018). Nos anos seguintes, a concentração inibitória mínima (MIC) de 

vancomicina para MRSA aumentou progressivamente em relação ao critério 

estabelecido pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) de ≤2 µg/mL (CLSI, 

2018). Desta forma, atualmente, quanto à resistência à vancomicina, S. aureus pode ser 

classificado em resistente (VRSA) (MIC ≥ 16 µg/mL), resistência intermediária (VISA) 

(MIC de 4-8 µg/mL) ou heteroresistência intermediária à vancomicina (hVISA) (MIC de 1 

a 2 µg/mL) (LIN et al., 2018).  

O mecanismo de ação da vancomicina em bactérias Gram-positivas está 

relacionado à inibição da formação da parede celular. O peptidoglicano, componente 

principal da parede célular, apresenta cadeias de glicanos NAG (N-acetilglucosamina) e 

NAM (ácido N-acetilmurâmico) que se ligam através de pontes de glicina e cadeias de 

polipeptídeos (UDP-Mur-NAc-L-Ala-D-iso-Gln-L-Lis-D-Ala-D-Ala) (MCGUINNESS et al., 

2017). O fármaco atua no estágio final da síntese de peptidoglicanos, possuindo como 

alvo o resíduo final D-Ala-D-Ala (D-alanina-D-alanina), impedindo a atuação da enzima 

responsável por fazer a ligação cruzada estre as cadeias de polipetídeos, através de 

ligações de hidrogênio não covalentes (LEVINE, 2006; MCGUINNESS et al., 2017). Em 

amostras resistentes à vancomicina, os resíduos finais das cadeias de peptídeos são 

alterados para D-Ala-D-Ser (D-alanina-D-serina) ou D-Ala-D-Lac (D-alanina-D-lactato), o 

que diminui a afinidade do fármaco como resultado da modificação do seu sítio alvo 

(LEVINE, 2006). 

É inquestionável o fato de que a vancomicina possui um papel importante como 

sendo agente de primeira linha para tratar infecções causadas por MRSA (THOMSEN, 

2019). Entretanto, o principal problema deste fármaco está no fato dele apresentar uma 

elevada toxicidade renal. Estudos anteriores demonstraram altas concentrações de 

vancomicina no plasma de pacientes com insuficiência renal (DONSKEY et al., 2012; 

PETTIT et al., 2015). Adicionalmente, um estudo recente mostrou o primeiro caso de 

ototoxicidade após administração de vancomicina em paciente com função renal normal 

(GOMCELI et al., 2018). Como resultado dessa toxicidade, o uso da vancomicina nos 

hospitais é complexo, exigindo monitoramento terapêutico mais minuncioso em relação 
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às dosagens, o que leva à um aumento dos custos relacionados à prescrição e ao 

aumento do tempo de internação (THOMSEN, 2019).  

Outra preocupação recente quanto ao uso da vancomicina está no fato que ela 

pode não ser eficaz como agente de primeira linha, quando usada em monoterapia, 

contra infecções por MRSA com risco de morte (THOMSEN, 2019). Além disso, ensaios 

clínicos envolvendo uso de combinações de outros antibióticos com a vancomicina ainda 

são ausentes e se fazem necessários (RANDOLPH et al., 2019). Desta forma, estudos 

observacionais podem auxiliar no desenvolvimento de terapia combinada e certos 

estudos já mostraram, anteriormente, que o risco de morte de pacientes aumentava 

mais de cinco vezes quando a vancomicina era utilizada sozinha, em relação ao uso da 

vancomicina combinada com outro agente antimicrobiano anti-MRSA (RANDOLPH et al., 

2019; THOMSEN, 2019). 

O aumento de infecções causadas por bactérias resistentes, tolerantes e por 

persisters tem motivado os esforços de pesquisa na busca por alternativas para as atuais 

terapias antimicrobianas. Outra motivação para a proposição de estratégias alternativas 

para o tratamento antimicrobiano está relacionada ao interesse em diminuir as reações 

indesejáveis e possíveis sequelas resultantes de tratamentos com certos antibióticos. 

Consequentemente, objetivando a descoberta de potenciais novos agentes 

antibacterianos, projetos visando o isolamento ou a síntese de novos e mais eficientes 

antibacterianos são de grande importância e têm estimulado a interação entre 

empresas e centros de pesquisas (DELEO E CHAMBERS, 2009).  

1.12  AS QUINONAS 

As quinonas e seus derivados constituem um amplo grupo de substâncias 

orgânicas naturais ou sintéticas oriundas do metabolismo oxidativo de compostos 

aromáticos (SWEELAM et al., 2018). São caracterizadas pela presença de anéis 

quinonóidicos e classificadas em três subgrupos de acordo com os sistemas aromáticos 

que possuem: benzoquinonas, naftoquinonas ou antraquinonas. Nos últimos anos, o 

interesse nessas substâncias se intensificou devido à importância das quinonas nos 

processos bioquímicos celulares vitais e em estudos farmacológicos. Os estudos 

farmacológicos, sejam de quinonas naturais ou de seus derivados sintéticos, apontam 
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propriedades citotóxicas, microbicidas, tripanossomicidas, antivirais e antitumorais 

(LOURENÇO et al., 2010; ASFOUR, 2018). Quanto aos mecanismos de ação, os derivados 

quinonoídicos podem gerar estresse oxidativo ao induzirem a formação de espécies 

reativas de oxigênio, além de estarem envolvidos nos processos de inibição do complexo 

das topoisomerases, desencadeando a apoptose celular, e na desestabilização do DNA 

por interagir com ácidos nucléicos e proteínas (FERREIRA et al., 2010; BOLTON e 

DUNLAP, 2017).  

1.12.1 BENZOQUINONAS 

As benzoquinonas possuem um anel benzênico oxigenado, podendo apresentar 

formas isoméricas como 1,4 ou para-benzoquinona e 1,2 ou orto-benzoquinona (Figura 

5). Estudos realizados com benzaquinonas sugeriram significante atividade no combate 

à doença de Parkison, desordens associadas à depressão, inativando o metabolismo da 

serotonina, e também já demonstraram atividade anti-câncer, inibindo propagação de 

tumores (MOSTERT et al., 2017). Adicionalmente, já foi observado que estes compostos 

apresentam atividade antimicrobiana. Recentemente, derivados de benzoquinonas 

extraídas de venenos de escorpião demonstraram atividade antibacteriana contra S. 

aureus e Mycobacterium tuberculosis (KIM, 2010; CARCAMO-NORIEGA et al., 2019).  

 

Figura 6: Formas isoméricas da benzoquinona (KIM et al., 2010). 
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1.12.2 NAFTOQUINONAS 

As naftoquinonas apresentam propriedades biológicas incluindo ação 

antifúngica, antiprotozoária, antiviral e antibacteriana (RAVICHANDIRAN et al., 2019). 

Sua ação antibacteriana é efetiva contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas em 

condições planctônicas, além de apresentar atividade contra biofilme de MRSA em 

diferentes estágios de formação (CARDOSO et al., 2017; NOVAIS et al., 2018). As 

naftoquinonas possuem na sua estrutura básica dois anéis heterocíclicos oxigenados, 

podendo apresentar as formas isoméricas 1,2 ou orto-quinonoídica (carbonilas vizinhas 

e 1,4, ou para-quinonoídica (carbonilas separada por dois carbonos) (Figura 6) (TANDON 

E KUMAR, 2013).  

 

Figura 7: Formas isoméricas da naftoquinona (TANDON E KUMAR, 2013). 

 

O mecanismo de ação de certas naftoquinonas está relacionado à produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS, reactive oxygen species) que, por sua vez, produzem 

ânions superóxidos responsáveis por induzir condições de hipóxia no meio intracelular, 

alterando o equilíbrio redox ou promovendo alquilação ou intercalação na dupla hélice 

do DNA (NOVAIS et al., 2018; RAVICHANDIRAN et al., 2019). Desta forma, as 

naftoquinonas se configuram como moléculas de interesse para a pesquisa de novas 

drogas com promissora ação antibiofilme. 

A partir de todos os resultados promissores já relatados na literatura pelos 

derivados de quinonas, incluindo as naftoquinonas e benzoquinonas, é necessário que 

estudos mais aprofundados destas séries perdurem e avancem. Entretanto, é 

importante que esses estudos incluam não somente análises sobre suas ações 
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terapêuticas, mas também ensaios que visem a compreensão do mecanismo de ação 

dessas moléculas para a supressão da problemática de resistência bacteriana e das 

células persisters, que resulta em tratamentos de alto custo e milhares de mortes dentro 

dos hospitais. Além disso, o entendimento sobre possíveis mecanismos de ação alinhado 

às suas estruturas químicas faz-se necessário para o aperfeiçoamento de fármacos já 

existentes, visando sua melhor ação antipersistência.  
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2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

Analisar a capacidade dos derivados N,O-acetal de naftoquinonas: 7a [2-

(metoximetil)-amino-1,4-naftoquinona], 7b [2-(etoximetil)-amino-1,4-naftoquinona] e 

7c [2-(propiniloximetil)-amino-1,4-naftoquinona], os quais em estudos prévios de nosso 

grupo demonstraram excelente atividade antimicrobiana e antibiofilme de MRSA 

(NOVAIS, 2017) de inibirem células de MRSA persistentes à vancomicina. Paralelamente, 

foi também nosso objetivo analisar dois outros derivados de benzoquinonas: B1 e D1,  

avaliando o seu grau de toxicidade  in silico, e determinando o espectro de ação destes 

contra cepas de MRSA geneticamente relacionadas a clones específicos de circulação 

internacional, além de pesquisar uma possível atividade antibiofilme desses derivados e 

sua ação sobre células bacterianas persistentes à vancomicina, utilizando diferentes 

modelos, inclusive, a refratariedade gerada em ambiente de biofilme. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar a atividade antiMRSA de derivados de quinona inéditos através da 

concentração inibitória mínima (MIC); 

• Analisar o perfil farmacológico in silico dos derivados de benzoquinona inéditos, 

que apresentarem atividade antiMRSA, comparando-os com antimicrobianos de 

uso clínico; 

• Avaliar o potencial antibiofilme de derivados de benzoquinona que 

apresentarem atividade antiMRSA; 

• Analisar o potencial antipersistência dos derivados de benzoquinona com 

atividade antiMRSA, utilizando um modelo de biofilme formado na presença de 

vancomicina.  

• Analisar o potencial antipersistência dos derivados de naftoquinona, com 

atividade antiMRSA, utilizando um modelo de biofilme formado na presença de 

vancomicina.  
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• Avaliar a capacidade antipersistência dos derivados de naftoquinona, com 

atividade antiMRSA, utilizando um modelo de elevada densidade celular; 

• Avaliar a capacidade dos derivados de naftoquinona em alterar a expressão de 

certos genes relacionados ao desenvolvimento de células persistentes de MRSA. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1   DERIVADOS DE QUINONAS – NAFTOQUINONAS E BENZOQUINONAS 

Os derivados de quinonas utilizados neste estudo são classificados como 

naftoquinonas e benzoquinonas, e foram sintetizados pelo grupo de pesquisa do 

Laboratório Associado de Síntese Orgânica e Química Medicinal sob coordenação dos 

professores Vitor Francisco Ferreira e Anna Cláudia Cunha do Instituto de Química (IQ) 

da Universidade Federal Fluminense (UFF). Em estudos anteriores, realizados pelo nosso 

grupo (NOVAIS, 2017), os derivados de naftoquinonas 7a, 7b e 7c (Figura 8), 

apresentaram atividade antimicrobiana, antibiofilme e antivirulência. Desta forma, 

neste estudo, ficamos interessados em analisar sua potencial capacidade de eliminar 

células persistentes ao antibiótico vancomicina. Adicionalmente, outros dois derivados 

de benzoquinonas, designados B1 e D1 (Figura 7), cujas estruturas não serão aqui 

reveladas, pois que ainda não houve o depósito das referidas patentes, por serem 

compostos inéditos, foram analisados quando a potenciais atividades antimicrobiana, 

antibiofilme e antipersistência. 

 

Figura 8: Fluxograma com os experimentos realizados com os derivados inéditos 
de quinonas classificados como benzoquinonas. 
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Figura 9: Fluxograma com os experimentos realizados com os derivados de quinonas 7a, 7b e 7c 
classificados como naftoquinonas.  

 

3.1.1 ESTRUTURAS MOLECULARES DOS DERIVADOS NAFTOQUINÔNICOS 7a, 7b E 7c. 

Os compostos 7a, 7b e 7c (derivados N,O-acetil de 2-amino-1,4-naftoquinona) 

pertencem à rota sintética descrita anteriormente por JORDÃO e colaboradores (2013). 

Os derivados 7a, 7b e 7c fazem parte de uma série de derivados que foram preparados 

via Rota I, através da condensação do composto 6a com paraformaldeído utilizando os 

álcoois correspondentes (Figura 9). Esses derivados foram escolhidos para análise de 

atividade antipersistência por terem se destacado em suas atividades antimicrobiana e 

antibiofilme em estudos anteriores (NOVAIS, 2017). Os pesos moleculares e estruturas 

químicas dos derivados 7a, 7b e 7c estão dispostos na Tabela 1. 
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Figura 10: Síntese de 2-amino-1,4-naftoquinona N,O-acetais e N,S-acetais (Adaptado de JORDÃO 
et al., 2013).  

 

Tabela 1: Estrutura química e peso molecular dos derivados 7a, 7b e 7c (JORDÃO et al., 2013). 

 

 

3.1.2 DERIVADOS INÉDITOS DE BENZOQUINONAS  

Como dissemos anteriormente, as estruturas dos derivados de benzoquinonas 

inéditas (B1 e D1), assim como suas rotas sintéticas, foram omitidas neste trabalho, 

tendo em vista a possibilidade de aplicação de futuras patentes. Os pesos moleculares 

dos derivados B1 e D1 estão dispostos na Tabela 2. Esses dois derivados foram os 

escolhidos, dentre os demais produzidos nesta rota de síntese, para os estudos de suas 

atividades antiMRSA, antibiofilme,  antipersistência e de suas propriedades 

farmacológicas e toxicidade in silico, pelo fato de terem apresentado atividade contra 

MRSA, enquanto que os demais derivados não demonstraram tal atividade nos estudos 

preliminares realizados. 

DERIVADO PESO MOLECULAR ESTRUTURA QUÍMICA 

7a 217,22 g/mol 

 

7b 231,25 g/mol 

 

7c 241,24 g/mol 
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Tabela 2: Pesos moleculares dos derivados B1 e D1. 

DERIVADO PESO MOLECULAR 

B1 387,02 g/mol 

D1 323,14 g/mol 

 

3.2   BACTÉRIAS E CONDIÇÕES DE CULTIVO 

Foram utilizadas neste estudo duas cepas relacionadas a clones internacionais 

de MRSA:  o clone New York/Japan também conhecido como USA100, pertencente ao 

complexo clonal 5 (CC5), linhagem ST5-SCCmec II, cepa CR15-071; e o clone epidêmico 

brasileiro (BEC), pertencente ao complexo clonal 8 (CC8), linhagem ST239-SCCmec III, 

cepa BMB9393. O representante ST5-SCCmecII foi escolhido por ser este o complexo 

clonal mais frequentemente isolado em amostras de sangue em hospitais no Rio de 

Janeiro, na atualidade; além de estar amplamente disseminado no mundo (FIGUEIREDO 

E FERREIRA, 2015; VIANA, 2019). Adicionalmente, a cepa BMB9393 foi escolhida por 

apresentar altos níveis de multirresistência aos antimicrobianos e elevada capacidade 

de produzir biofilme, importantes características da linhagem ST239-SCCmec III (COSTA 

et al., 2013, FIGUEIREDO E FERREIRA, 2014). As cepas são oriundas da coleção de 

bactérias do Laboratório de Biologia Molecular de Bactérias, do Instituto de 

Microbiologia Paulo de Góes, Departamento de Microbiologia Médica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) coordenado pela Professora Drª Agnes Marie Sá 

Figueiredo. As cepas foram cultivadas em tryptic soy broth (TSB; BD, Mississauga, CA) e 

tryptic soy agar (TSA; BD). Nos ensaios de biofilme glicose para uma concentração final 

de 1% (p/v) foi acrescentada ao TSB (TSB-glu) de forma a ativar a produção do biofilme 

in vitro (FERREIRA et al., 2012). Todos os experimentos foram realizados em pelo menos 

três réplicas biológicas, cada uma delas realizada em triplicata. 
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3.3   DERIVADOS DE BENZOQUINONAS (B1 E D1) 

3.3.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (MIC) POR 

MICRODILUIÇÃO 

A análise quantitativa da atividade antibacteriana dos derivados foi realizada 

através do método da concentração inibitória mínima (MIC), com modificações, 

utilizando o antibiótico vancomicina como controle. Os testes foram realizados em 

triplicata pela técnica de microdiluição, conforme sugerido pelo Clinical & Laboratory 

Standards Institute (CLSI) (CLSI, 2018) porém utilizando TSB, por ser este meio mais 

utilizados em estudos com MRSA. Deste modo, cada derivado foi testado utilizando-se 

placas de microtitulação Nunclon de 96 poços, de fundo chato (Nunc A/S; Kamstrupvej, 

DK), em uma escala de diluição que variou de 512 µg/mL até 2 µg/mL. Assim, 100 µL do 

derivado duas vezes (2X) mais concentrado foi adicionado a cada poço. Após a diluição, 

100 µL da suspensão bacteriana, correspondente ao padrão 0,5 da escala de McFarland, 

foram adicionados a cada poço. Após homogeneização, as placas foram mantidas em 

estufa bacteriológica a 37° C por 24 h. Para leitura dos resultados, a MIC foi definida 

como a menor concentração do derivado capaz de inibir o crescimento visível da cultura 

bacteriana (CLSI, 2018). 

3.3.2 ANÁLISE TOXICOLÓGICA E FARMACOCINÉTICA IN SILICO 

Nestes estudos e nos demais a seguir sobre os derivados benzoquinônicos, 

somente B1 e D1 foram utilizados, por apresentarem atividade antiMRSA (MIC ≤ 512 

µg/mL). Com o objetivo de investigar os perfis toxicológicos teóricos e físico-químicos, 

as benzoquinonas que obtiverem atividade no teste do MIC foram avaliados in silico 

usando as ferramentas online SwissADME (www.swissadme.ch) e admetSAR 

(http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar2). Foram utilizadas as duas ferramentas com o 

intuito de ampliar a análise toxicológica in silico dos derivados, uma vez que as 

plataformas operam com bases de dados distintas.  

A ferramenta computacional SwissADME oferece parâmetros para Absorção, 

Distribuição, Metabolismo e Excreção (ADME) e possui como pontos fortes os diferentes 

métodos de input, computação para múltiplas moléculas e a possibilidade de exibir, 

salvar e compartilhar os resultados por molécula individualmente ou através de gráficos 
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globais intuitivos e interativos, além de estar integrado ao espaço de trabalho do Swiss 

Drug Design (DAINA et al., 2017). SwissADME permite a previsão das seguintes 

características farmacocinéticas: absorção gastrointestinal (GI), substrato de 

glicoproteína P (P-gp), inibidor de alguns citocromos P450  envolvidos em interações 

com xenobióticos (CYP1A2,CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A423) e permeabilidade de 

barreira hematoencefálica (BBB) (ROMAN et al., 2018).  

A ferramenta AdmetSAR avalia, além dos parâmetros ADME, também a 

toxicidade (ADMET) a partir de um banco de dados que fornece uma estimativa ampla 

da atividade biológica e dos perfis de toxicidade. (CHENG et al., 2012). A análise foi 

baseada em parâmetros de mutagenicidade e carcinogenicidade, absorção intestinal 

(permeabilidade de células Caco-2), penetração pela barreira hematoencefálica, 

atividade inibitória de substrato de glicoproteína P (P-gp) e atividade inibitória sobre a 

enzima citocromo P450 3A4 (CYP3A4) (CHENG et al., 2012). Para análise comparativa, 

foram obtidos os mesmos parâmetros para os antibióticos de uso clínico, como a 

vancomicina e ciprofloxacina.  

3.3.3 ATIVIDADE ANTIBIOFILME DOS DERIVADOS B1 E D1 

3.3.3.1 PRODUÇÃO DO BIOFILME 

 

As amostras bacterianas utilizadas nos ensaios de biofilme foram as cepas CR15-

071 e a BMB9393. O ensaio do biofilme foi realizado em microplacas de poliestireno 

Nunclon com 96 poços (Nunc A/S; Kamstrupvej, DK), utilizando meio TSB-glu. 

Inicialmente, a amostra bacteriana foi submetida ao crescimento em meio TSB-glu em 

agitação orbital (250 rpm) por 20 h a 37 °C. Após esse período, a cultura foi diluída 1:100 

em TSB-glu e 200 µl aplicados em cada poço. A microplaca foi incubada sem agitação a 

37 °C por 24 h. Após incubação, foi realizada a leitura da densidade óptica para se avaliar 

o crescimento bacteriano total. A leitura da absorbância foi realizada em comprimento 

de onda de 570 nm (Abiofilme) utilizando um espectrofotômetro com leitor para placas 

de microtitulação (SpectraMax Microplate Reader, Molecular Devices; Sunnyvale, CA, 

EUA).  

Em seguida, o sobrenadante foi removido de cada poço e o biofilme 

cuidadosamente lavado com água Mili-Q. Após a lavagem, a placa foi colocada para 
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secar em temperatura de 65 °C, sendo posteriormente corada com cristal violeta 

(FERREIRA et al., 2012) por um minuto. Após duas lavagens com água estéril, a placa foi 

colocada novamente para secar em forno a 65 °C por 1 h e 30 min.  Em seguida, o 

biofilme foi ressuspenso em etanol para que leituras finais da densidade ótica fossem 

mais acuradas. A leitura da absorbância foi realizada em comprimento de onda de 570 

nm (FERREIRA et al., 2012).  

 

3.3.3.2 PESQUISA DA ATIVIDADE ANTIBIOFILME DOS DERIVADOS B1 e D1 

 

Para esta pesquisa, o biofilme foi produzido da mesma forma que descrito acima, 

exceto que a cultura bacteriana estava 2X mais concentrada. Um volume igual do 

derivado foi adicionado à cultura de forma a conter concentrações sub-mínimas 

inibitórias finais de 1/8, 1/4 e 1/2 MIC em cada poço. Além disso, para fins comparativos, 

vancomicina foi adicionada, em uma concentração final de 2 µg/mL/poço (corresponde 

a 1 MIC da cepa CR15-071 e 2MIC da cepa BMB9393), na ausência dos derivados. A 

microplaca foi incubada sem agitação, a 37 °C por 20 h, o biofilme foi corado e 

quantificado conforme acima e, também, através da contagem da UFC/mL do biofilme 

(sem o sobrenadante) ressuspenso de outros poços contento biofilme crescido nas 

mesmas condições.  

 

3.3.4 ATIVIDADE ANTIPERSISTÊNCIA DOS DERIVADOS D1 E B1 

3.3.4.1 DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARA OBTENÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES À VANCOMICINA EM AMBIENTE DE BIOFILME. 

 

Na fase 1 (ou fase Van), o biofilme foi produzido na presença de uma 

concentração final de 2 µg/mL de vancomicina (corresponde a 1 MIC da cepa CR15-071 

e 2MIC da cepa BMB9393), conforme descrito no item 3.3.3.2. Após incubação, a leitura 

da DO da microplaca foi realizada a 570 nm e o sobrenadante removido para contagem 

de células planctônicas, através da determinação das unidades formadoras de colônias 

em placas contendo TSA.  Na fase 2 (ou fase Van+Van), ao biofilme foi adicionado 

novamente 2 µg/mL de vancomicina em 200 µL de TSB fresco. Após homogeneização, 

para ressuspensão das células sésseis, a placa foi reincubada por 20h a 37oC. O 
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sobrenadante foi então removido, as células persistentes, geradas no ambiente do 

biofilme na fase Van+Van, foram ressuspensas em 200 µL de TSB, e em seguida diluídas 

para contagem de células planctônicas.  As placas de TSA foram incubadas por 18h a 

37oC, visando a determinação das unidades formadoras de colônias (UFC) por mL. Este 

modelo foi baseado em estudos de BUTINI e colaboradore (2019); exceto que neste 

trabalho de dissertação foram utilizadas todas as células sésseis obtidas na fase 1. 

 

3.3.4.2 EFETIVIDADE DOS DERIVADOS B1 E D1 NA ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES A VANCOMICINA EM AMBIENTE DE BIOFILME 

 

Esse teste foi realizado com base no modelo acima, exceto que na fase 2 

(Van+Van), ao biofilme foi adicionado concomitantemente concentrações finais de 1 

MIC do derivado (B1= 256 µg/mL ou D1=512 µg/mL) e 2 µg/mL de vancomicina, 

dissolvidos em um volume final 200 µL de TSB. Controles foram realizados utilizando 2 

µg/mL de vancomicina em 2% de DMSO; em volume final 200 µL de TSB). Apesar do 

modelo ter sido desenvolvido com as cepas CR15-071 e BMB9393, pelo fato das duas 

apresentarem a mesma MIC para esses derivados, e por possuirmos uma quantidade 

limitada desses compostos, optamos por testar a efetividade de B1 e D1 somente para 

a cepa CR15-071, representante de uma linhagem de MRSA (ST5-SCCmec II) altamente 

disseminada na região metropolitana do Rio de Janeiro (VIANA, 2019). 

 

3.4   DERIVADOS DE NAFTOQUINONAS (7a, 7b E 7c). 

Os derivados de naftoquinonas 7a, 7b e 7c já foram, anteriormente, testados 

quanto as suas atividades antibacteriana, antiMRSA, atividade antibiofilme, e 

antivirulência, apresentando resultados promissores (NOVAIS, 2017). Desta forma, 

neste estudo, tais compostos foram avaliados quanto a atividade antipersistência em 

diferentes modelos, utilizando as cepas de MRSA CR15-071 e BMB9393. 

3.4.1  PESQUISA DA ATIVIDADE ANTIPERSISTÊNCIA DOS DERIVADOS 7a, 7b E 7c 

3.4.1.1 EFETIVIDADE DOS DERIVADOS 7a, 7b E 7c  NA ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES À VANCOMICINA EM AMBIENTE DE BIOFILME 
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 Este ensaio foi realizado como descrito no item 3.3.4.1 e 3.3.4.2 , exceto que os 

derivados utilizados foram as naftoquinonas 7a, 7b e 7c na concentração 

correspondente ao MIC desses derivados tomando-se como referência a cepa 

BMB9393.  

 

3.4.1.2 DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO PARA OBTENÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES À VANCOMICINA EM CONDIÇÕES DE ELEVADA DENSIDADE 

CELULAR 

 

Esses ensaios foram realizados com o propósito de se utilizar um outro modelo 

de persistência aos antimicrobianos. Sendo assim, utilizamos um modelo desenvolvido 

anteriormente pelo nosso grupo, para cepas de estreptococos, o qual envolve cultivo 

em condições de elevada densidade de células bacterianas (MARTINI, 2019). Estes 

experimentos foram realizados com a cepa CR15-071 e BMB9393 cultivadas em TBS por 

24 h a 37 oC sob agitação (250 rpm). Um volume de 50 µL das suspensões bacterianas a 

107 UFC/mL (baixa densidade populacional) ou 109 UFC/mL (elevada densidade 

populacional) foi inoculado homogeneamente sobre a superfície de placas de Petri 

contendo meio TSA suplementado com 8 µg/mL de vancomicina (correspondente a 4-

8xMIC). Após incubação a 37 °C por 18 h as placas foram observadas, visualmente, e 

com o auxílio de uma lupa bacteriológica, avaliadas quanto ao crescimento de células 

persistentes à vancomicina na condição de elevada densidade populacional.  

 

3.4.1.3 EFETIVIDADE DOS DERIVADOS 7a, 7b E 7c NA ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES À VANCOMICINA EM CONDIÇÕES DE ELEVADA DENSIDADE 

CELULAR 

 

Placas de microtitulação (Nunc A/S; Kamstrupvej, DK), foram utilizadas como 

suporte para o meio TSA, em substituição às placas de Petri, visto que, em prévias 

realizadas neste trabalho, observamos que o fenômeno de persistência em condição de 

elevada densidade celular, se reproduzia, perfeitamente, quando foram utilizadas tais 

microplacas para a realização de estudos com este modelo. Assim, visando economizar 

os compostos sintéticos, passamos a realizar este modelo de persistência em placas de 

microtitulação. 
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TSA fundido (500 µL) contendo 8 µg/mL de vancomicina (MIC 4-8xMIC) foi 

adicionado, separadamente, concentrações finais de cada derivado, a saber: 256 µg/mL 

(1 MIC), 128 µg/mL (1/2 MIC), 64 µg/mL 1/4 MIC) e 32 µg/m (1/8 MIC) para o derivado 

7a;  128 µg/mL (1 MIC), 64 µg/mL (1/2 MIC), 32 µg/mL 1/4 MIC) e 16 µg/mL (1/8 MIC) 

para o derivado 7b; e 64 µg/mL (1 MIC), 32 µg/mL (1/2 MIC), 16 µg/mL (1/4 MIC) e 8 

g/mL (1/8 MIC) do derivado 7c, e distribuído nos poços da placa de microtitulação. 

Posteriormente, um volume de 10 µL da suspensão bacteriana, concentração inicial de 

aproximadamente 109 UFC/mL (elevada densidade celular), foi homogeneamente 

semeado sobre a superfície do TSA contendo vancomicina e a concentração do derivado 

em questão. Além disso, como controle desses experimentos, em alguns poços, foram 

também inoculados 10 µL da suspensão bacteriana McFarland 0,5 (aproximadamente 

107 UFC/mL), como controle. Semeaduras em TSA contendo apenas vancomicina na 

concentração de 8 µg/mL (correspondente a 8x MIC da cepa BMB9393), na ausência dos 

derivados, foram também realizadas para fins de comparação.  Após incubação por 24 

h a 37 °C, as colônias formadas nas placas da condição de elevada densidade celular 

foram ressuspensas em um volume de 1 mL de caldo TSB. A suspensão foi 

homogeneizada e desta retirada uma alíquota para diluição seriada. Em seguida, 

realizou-se o plaqueamento das diluições em TSA sem adição de antimicrobiano a fim 

de se determinar a quantidade de bactérias que sobreviveram após exposição aos 

diferentes derivados, na presença de vancomicina. As placas foram incubadas a 18 h a 

37 °C e o resultado final expresso em UFC/mL.  

 Ao restante da suspensão foi adicionada, imediatamente, uma solução de 

acetona/etanol na proporção de 1:1 (v/v), gelada, e o material foi estocado em freezer 

a -80 °C para posterior extração de RNA total.  

 

3.4.1.4 FORMAÇÃO DE CÉLULAS PERSISTENTES À AÇÃO DOS DERIVADOS 7a, 7b E 7c 

EM CONDIÇÕES DE ELEVADA DENSIDADE CELULAR 

 

Este teste foi realizado com a finalidade de observar a ocorrência de 

persistência, no modelo de elevada densidade populacional, quando as bactérias eram 

submetidas ao tratamento com os derivados naftoquinônicos, porém na ausência de 
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vancomicina. Os experimentos foram realizados exatamente como 3.4.1.3, exceto que 

foram utilizadas diferentes concentrações dos derivados: 64 µg/mL, 128 µg/mL e 

256µg/mL dos derivados 7a, 7b ou 7c, respectivamente, em meio TSA, na ausência de 

vancomicina. Resumidamente, um volume de 10 µL da suspensão bacteriana a uma 

concentração inicial de aproximadamente 109 UFC/mL (elevada densidade celular) foi 

homogeneamente semeada sobre a superfície de TSA contendo cada um dos compostos 

estudados, separadamente. Como controle desses experimentos, em alguns poços, 

foram também inoculados 10 µL da suspensão bacteriana McFarland 0,5 

(aproximadamente 107 UFC/mL). Semeaduras em TSA contendo apenas vancomicina na 

concentração de 8 µg/mL (correspondente a 8x MIC da cepa BMB9393), na ausência dos 

derivados, foram também realizadas para fins de comparação.  Após incubação por 24 

h a 37 °C, na presença de cada derivado ou da vancomicina isoladamente, as colônias 

formadas nas placas da condição de elevada densidade celular foram ressuspensas em 

um volume de 1 mL de caldo TSB. A suspensão foi homogeneizada e desta foi retirada 

uma alíquota para diluição seriada. Em seguida, realizou-se o plaqueamento das 

diluições em TSA a fim de se determinar a quantidade de bactérias que sobreviveu após 

exposição aos diferentes derivados na ausência de vancomicina. As placas foram 

incubadas a 18 h a 37 °C e o resultado final expresso em UFC/mL.  

 

3.4.2 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE GENES RELACIONADOS AO FENÔMENO DE 

FORMAÇÃO DE PERSISTERS NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DOS DERIVADOS 7a, 7b E 

7c 

3.4.2.1 OBTENÇÃO DO RNA PARA ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA  

 

Para a extração de RNA das células estocadas em acetona/etanol que persistiram 

ao tratamento com vancomicina, isoladamente, ou tratadas concomitantemente com 

vancomicina e derivado, foram lavadas com tampão TSE estéril (sacarose 20% p/v; Tris-

HCl 20 mM pH 7.6; EDTA 10 mM pH 8.0; NaCl 50 mM), padronizadas para a turvação 

correspondente a escala McFarland 0,5  e a suspensão centrifugada em microcentrífuga 

a 10.000 rpm. Após remoção do sobrenante, o sedimento foi ressuspenso com 90 µL de 

TSE contendo 10 µL de lisostafina (10 mg/mL; Sigma). Após incubação em gelo por 30 
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min e posterior incubação por 5 min a 37 °C. A mistura foi homogenizada em agitador 

tipo vortex e o RNA total purificado utilizando o RNeasy Mini kit (Quiagen, Hilden, DE) 

exatamente de acordo com as instruções constantes no manual do fabricante. Para 

garantir a eliminação de DNA genômico, na preparação de RNA total, foi realizado um 

tratamento do RNA total pós-purificação, utilizando 1 U de DNase I (Invitrogen; 

Carlsbad, CA, EUA) para cada 1 µg de RNA total obtido, conforme indicação do 

fabricante. Após o tratamento, a concentração do RNA foi novamente determinada em 

NanoDrop (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA) e o material armazenado em 

freezer -80 °C. Para a verificação da integridade do RNA obtido, realizou-se uma 

eletroforese em gel de agarose a 1,2% em tampão TAE 1X (Tris-acetato 20 mM, EDTA 

0,5 mM pH 8,0) a 120V por 40 min, com posterior visualização do resultado em 

transiluminador de luz UV Gel DocTM EZ (Bio-Rad Laboratories, Berkley, Califórnia, EUA).   

 

3.4.3 DESENHO DE PRIMERS PARA GENES RELACIONADOS AO MECANISMO DE 

FORMAÇÃO DE PERSISTERS EM S. aureus 

 Para o desenho dos primers que foram posteriormente utilizados nos estudos de 

expressão gênica, as sequências dos genes de interesse foram obtidas através da base 

de dados do NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank).  Os genomas utilizados como base 

para desenho dos primers foram os das cepas de S.  aureus BMB9393 (acc: CP005288), 

MU50 (acc: BA000017), TCH60 (Acc: CP002110) e USA400-0051 (Acc: CP019574).  Os 

primers para os diferentes genes foram desenhados empregando-se as seguintes 

condições: tamanho do amplicon entre 50-120 pares de base; primer contendo entre 

19-23 nucleotídeos; índice GC de 35 a 65 %; TM de 60 a 68ºC. Depois de desenhadas, as 

sequências dos primers foram analisadas através do programa Premier Biosoft 

(http://www.premierbiosoft.com/). Posteriormente os primers foward e reverse foram 

analisados no programa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) para nos 

certificarmos da especificidade das sequências. Os genes escolhidos estão envolvidos na 

produção de ppGpp (relA) (PAUSCH et al., 2018), na expressão de um gene relacionado 

à bomba de efluxo multidroga (norA) (SCHINDLER et al., 2015), no sistema toxina-

antitoxina (mazF e mazE) (WANG E WOOD, 2011; WOOD et al., 2019) e na regulação da 

absorção de fosfato (phoU) (ZHANG, 2014). Tais genes foram escolhidos por estarem, 
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possivelmente, envolvidos na ocorrência do fenótipo de formação de persisters em S. 

aureus, com base e pesquisa bibliográfica recente.  A expressão do gene altA, que 

codifica para autolisina, também foi quantificado tendo em vista estudos anteriores de 

NOVAIS (2017), que demonstrou relação da expressão deste gene com células de S. 

aureus tratadas com os mesmos derivados naftoquinônicos utilizados neste estudo. Os 

primers de atlA utilizados neste estudo foram Foward: TGTCGAAGTATTTGCCGACTTCGC 

e Reverse: TGGAATCCTGCACATCCAGGAAC (BISWAS et al., 2006). Posteriormente, a 

especificidade dos primers desenhados foi avaliada por PCR convencional para os 

respectivos genes, e os produtos amplificados resultantes da PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1%.  

3.4.4 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA POR REAL TIME qRT-PCR 

As análises da expressão gênica foram realizadas através de real-time qRT-PCR, 

utilizando o kit Power SYBR Green RNA-to-CTTM 1-Step Kit (Applied Biosystem, Foster 

city, CA, EUA), através do qual a reação da transcriptase reversa (com obtenção do 

cDNA), a amplificação do cDNA (através de PCR), bem como a marcação do produto da 

amplificação com o intercalante fluorescente de DNA (SYBR Green) foram realizadas em 

uma única etapa. A plataforma utilizada foi o Step One Real Time 37 PCR System (Applied 

Biosystem, São Paulo, SP). A especificidade da reação foi confirmada através de análises 

das curvas de dissociação (melting curve). Os resultados foram avaliados utilizando-se o 

software SDS v2.0 (Applied Biosystem). A quantificação relativa de transcrito alvo foi 

determinada através do cálculo do ΔΔCT comparativo, utilizando-se o rRNA 16S como 

gene de referência, de forma a normalizar possíveis variações na quantidade e na 

qualidade dos mRNA nas amostras tratadas e não tratadas. 

 

3.5   ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos são apresentados como médias, desvios padrão e 

normalizações para porcentagem, calculados em Microsoft Excel 2013 e no software 

GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA).  A comparação estatística 

das médias foi determinada através do teste t de Student no software GraphPad Prism 
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7 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA), sendo valor de p<0,05 indicativo de 

diferença estatisticamente significativa.  
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4 RESULTADOS  

4.1  DERIVADOS DE BENZOQUINONAS (B1 E D1) 

4.1.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA (MIC) POR 

MICRODILUIÇÃO 

Os resultados dos ensaios da determinação da MIC para os derivados inéditos de 

benzoquinona para os clones de MRSA analisados estão apresentados na Tabela 1. Dos 

cinco derivados testados, dois apresentaram MIC≤ 512 µg/mL, sendo considerados 

promissores. E estes derivados foram o B1 e D1 com valores de MIC de 256 µg/mL e 512 

µg/mL, respectivamente, para as cepas relacionadas aos clones BEC (BMB9393) e New 

York/Japan (CR15-071). Os demais derivados nomeados como A1, C1 e E1 por 

apresentarem MIC > 512µg/mL não foram incluidos nos estudo a seguir. A vancomicina 

apresentou MIC de 2µg/mL e 1µg/mL para a cepa CR15-071 e BMB9393, 

respectivamente.  

Tabela 3 - Valores de concentração inibitória mínima (MIC) dos 
derivados de quinonas inéditos para as cepas de MRSA CR15-071 e 
BMB9393. 

DERIVADO 
     CR15-071 
        (µg/mL) 

   BMB9393 
     (µg/mL) 

A1 >512 >512 
B1a 256 256 

C1 >512 >512 
D1 512 512 
E1 

Vanb 
>512 

2 
>512 

1 
aEm negrito os derivados de benzoquinonas B1 e D1 que 
apresentaram valores de MIC ≤ 512 µg/mL. 
bVan: Vancomicina. 

 
 

4.1.2   ANÁLISE TOXICOLÓGICA E FARMACOCINÉTICA IN SILICO 

Os resultados oriundos da caracterização preliminar in silico da atividade 

biológica das benzoquinonas B1 e D1 nas plataformas SwissADME e AdmetSAR estão 

dispostos na Tabela 2. 
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Tabela 4 - Caracterização parcial do potencial toxicológico teórico e farmacológico dos derivados 

de benzoquinonas empregados neste estudo em comparação com antimicrobianos de uso 

clínico. 

 

 

DERIVADOS 

 
SwissADME AdmetSAR 

aBBB bP-gp cAG CYP3A4 BBB Caco2 dP-gp(S) eP-gp (I) CYP3A4 fCarc gMut 

B1 + - + hI - + iNS I NI - - 

D1 - - + I - + NS I NI - + 

ANTIBIÓTICO 

jVAN - + - kNI - - L S NI NI - - 

mCIP - + + NI - - S NI NI - + 

aBBB: Barreira hematencefálica; bP-gp: Glicoproteína P; cAG: Absorção gastrointestinal; dP-gp(S): 

Substrato de glicoproteína P; eP-gp(I): Inibidor de glicoproteína P; fCarc: Potencial carcinogênico; 

gMut: Potencial mutagênico; hI: Inibidor; iNS: Não substrato; j VAN: Vancomicina; kNI: Não 

inibidor; LS: Substrato; mCIP: CIprofloxacina. 

 

A predição toxicológica in silico conduzida na plataforma SwissADME sugere que 

os derivados avaliados no estudo poderiam apresentar elevada absorção 

gastrointestinal, e que não possuem características de substratos de Glicoproteína P (P-

gp). Entretanto, quanto à permeabilidade à barreira hematoencefálica (BBB), o derivado 

D1 foi predito como um composto de baixa permeabilidade. Porém, as análises no 

programa SwissADME predizem que a modificação na estrutura da benzoquinona que 

levou ao derivado B1 pode ter resultado em permeabilidade à barreira 

hematoencefálica. Para fins comparativo, é importante notar que, na plataforma 

analisada, os antibióticos vancomicina e ciprofloxacina indicaram possuir baixa 

permeabilidade à BBB, constituir-se substrato de P-gp e não apresentar perfil de inibição 

de CYP3A4. Apenas a ciprofloxacina foi indicada com a propriedade de ser absorvida à 

nível de trato gastrointestinal. 

Quanto ao perfil toxicológico predito pela AdmetSAR, as benzoquinonas 

avaliadas no estudo não apresentaram potencial carcinogênico e pode ser predito uma 

boa absorção em células CaCO-2. Ambos derivados B1 e D1 não apresentaram 

permeabilidade à BBB, nesta plataforma; porém não foram identificados como possíveis 

substrato de P-gp, além de não apresentarem possível atividade inibidora para P-gp. A 
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avaliação in silico dos antibióticos de uso clínico vancomicina (VAN) e ciprofloxacina (CIP) 

pela AdmetSAR forneceu resultados similares àqueles determinados pela SwissADME, 

quanto aos parâmetros de permeabilidade à BBB, potencial substrato ou inibidor de P-

gp e perfil de inibição de CYP3A4. Adicionalmente, os resultados sugerem não-absorção 

em células CaCO-2 pela vancomicina e ciprofloxacina, e que apenas o derivado D1 

apresentou potencial mutagênico, da mesma forma que a ciprofloxacina.  

4.1.3 ATIVIDADE ANTIBIOFILME DOS DERIVADOS B1 E D1 

4.1.3.1 PESQUISA DA ATIVIDADE ANTIBIOFILME 

 

Os derivados de benzoquinona B1 e D1 foram testados quanto à capacidade de 

inibir o processo de formação do biofilme em superfícies de poliestireno, nas 

concentrações de 1/2MIC, 1/4MIC e 1/8MIC. Nossos resultados demonstram que, com 

relação ao derivado B1, para a cepa CR15-071, a concentração de 1/2MIC resultou em 

diminuição significativa do crescimento bacteriano. Porém, as concentrações de 1/4MIC 

e 1/8MIC não afetaram tal crescimento de forma significativa (Figura 10A). É importante 

notar que o desenvolvimento de biofilme pela cepa CR15-071 foi eficientemente 

reduzido em 98,5 ± 1,0% na concentração de 1/4 MIC do derivado B1 (p=0,0007), em 

relação ao grupo controle, que obteve média de biofilme de 8 x 106 ± 0,414  UFC/mL 

(Figura 10B). O derivado D1 se mostrou menos ativo quanto à inibição do biofilme da 

cepa CR15-071, quando comparado ao derivado B1. Porém, na concentração de 1/4 

MIC, que não afetou o crescimento bacteriano (Figura 11A), a formação do biofilme foi 

reduzida significativamente em 45,71 ± 7,7% (p=0,01) (Figura 11B). Com relação ao 

biofilme formado pela cepa BMB9393, da mesma forma ao observado para a cepa CR15-

071, a concentração de 1/4MIC do derivado B1 reduziu o biofilme de forma importante 

e significativa em 99,47 ± 0,044% (p<0,0001), sem afetar o crescimento, em relação ao 

controle com média de biofilme de 1,146 x 107 ± 0,246 UFC/mL (Figura 12AB). Em relação 

ao derivado D1, apenas a concentração de 1/8 MIC não afetou o crescimento bacteriano 

e apresentou inibição da acumulação de matriz do biofilme de 51,24 ± 1,5% (p=0,0004). 

A concentração de ¼ MIC de D1 para a cepa BMB9393 afetou crescimento bacteriano 

de forma significativa e não inibiu formação de biofilme com a eficiência observada para 

o biofilme formado em presença do derivado B1 na mesma concentração para a mesma 
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cepa. (Figura 13AB). Assim, o derivado B1 apresentou o melhor resultado, mostrando 

uma inibição drástica na formação do biofilme para os representantes da linhagem ST5-

SCCmec II e ST239-SCCmec III, mesmo quando em concentrações subminímas 

inibitórias. Como podemos observar, a vancomicina, antibiótico de primeira escolha 

para o tratamento de infecções graves por MRSA, mesmo na concentração de 2 µg/mL 

(1 MIC para a cepa CR15-071 e 2 MIC para a cepa BMB9393) não foi capaz de inibir a 

formação de biofilme nessas cepas.  

 

 

Figura 11: Efeito antibiofilme do derivado de benzoquinona B1 na cepa CR15-071. A) Efeito do 
derivado no crescimento bacteriano (células planctônicas e sésseis). B) Efeito de concentrações 
sub-inibitórias do derivado no desenvolvimento de biofilme. Van: Vancomicina (2µg/mL) foi 
utilizada para fins comparativos. ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
*p<0,05, ***p<0,001 
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Figura 12: Efeito antibiofilme do derivado de benzoquinona D1 na cepa CR15-071. A) Efeito do 
derivado no crescimento bacteriano (células planctônicas e sésseis). B) Efeito de concentrações 
sub-inibitórias do derivado no desenvolvimento de biofilme. Van: Vancomicina (2µg/mL) foi 
utilizada para fins comparativos. ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
*p<0,05,***p<0,001. 

 

 

Figura 13: Efeito antibiofilme do derivado de benzoquinona B1 na cepa BMB9393. A) Efeito do 
derivado no crescimento bacteriano (células plactônicas e sésseis). B) Efeito de concentrações 
sub-inibitórias do derivado no desenvolvimento de biofilme. Van: Vancomicina (2µg/mL) foi 
utilizada para fins comparativos. ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
*p<0,05,***p<0,001,****p< 0,0001 

. 
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Figura 14: Efeito antibiofilme do derivado de benzoquinona D1 na cepa BMB9393. A) Efeito do 
derivado no crescimento bacteriano (células planctônicas e sésseis). B) Efeito de concentrações 
sub-inibitórias do derivado no desenvolvimento de biofilme. Van: Vancomicina (2µg/mL) foi 
utilizada para fins comparativos. ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
*p<0,05, ***p<0,001,****p<0,0001. 

 

4.1.4   ATIVIDADE ANTIPERSISTÊNCIA DOS DERIVADOS D1 E B1 

4.1.4.1 DESENVOLVIMENTO DO MODELO PARA GERAÇÃO DE CÉLULAS PERSISTENTES 

À VANCOMICINA EM AMBIENTE DE BIOFILME. 

 

 Na fase 1 (Fase Van), o biofilme foi formado na presença de vancomicina 

(2µg/mL) sob superfície de poliestireno a 37 °C por 20 horas. Um controle foi realizado 

sem adição de vancomicina. Foi observado que para a cepa CR15-071, a concentração 

de 2µg/mL da vancomicina não pareceu afetar o crescimento bacteriano total (células 

planctônicas e células sésseis), conforme determinado pela medida da densidade ótica; 

quando os resultados foram comparados ao controle sem vancomicina (Figura 14A). 

Porém, quando as células tratadas com vancomicina foram recuperadas e as CFUs 

determinadas, observamos uma redução importante de 80,25 ± 2,87% (p=0,0002) das 

células planctônicas em relação às células sésseis (8,77 x 107 ± 1,262 UFC/mL; células 

aderidas em biofilme).  Assim, concluímos que a vancomicina é muito mais ativa para 

inibir células planctônica do que células crescidas em ambiente de biofilme (Figura 14B).  
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Figura 15: Análise do efeito da vancomicina sob o crescimento bacteriano da cepa CR15-071 no 
ambiente de biofilme. A) Efeito da Vancomicina (2µg/mL) no crescimento bacteriano total 
(células sésseis e planctônicas) da cepa CR15-071 em comparação com o controle negativo sem 
vancomicina. B) Contagem de células planctônicas (livres no sobrenadante) e de células sésseis 
(aderidas no biofilme) na presença de vancomicina. ns: resultados não significativos em relação 

ao controle; ***p<0,001.  
 
 

Resultados semelhantes foram obtidos para a cepa BMB9393, uma vez que a 

presença de 2 µg/mL de vancomicina não inibiu o crescimento total em relação ao 

controle sem antibiótico (Figura 15A), refletindo em um crescimento de 1,0 x 108 ± 0,076 

UFC/mL no ambiente do biofilme (Figura 15B), refletindo em uma queda de 84,5 ± 0,410 

% (p=0,0001) de células no sobrenadante em relação às células crescidas no biofilme. 

 

 

Figura 16: Análise do efeito da vancomicina sob o crescimento bacteriano da cepa BMB9393 no 
ambiente de biofilme. A) Efeito da Vancomicina (2µg/mL) no crescimento bacteriano total (células 
sésseis e planctônicas) da cepa BMB9393 em comparação com o controle negativo sem 
vancomicina. B) Contagem de células planctônicas (livres no sobrenadante) e de células sésseis 
(aderidas no biofilme) na presença de vancomicina. ns: resultados não significativos em relação 
ao controle; ***p<0,001.  

 

A fase 2 (Fase Van+Van) deste modelo representa a adição dos derivados de 

quinona ao sistema, de forma a observar um possível papel destes na redução de células 
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persistentes, originadas em atmosfera de biofilme.  Foi observado que tanto o derivado 

B1 como o derivado D1, iniciamente testados neste modelo, apresentaram eficácia 

significante na inibição do crescimento de células persistentes, em ambiente de 

biofilme, para a cepa CR15-071, em todas as concentrações testadas (B1=256 µg/mL, 

128 µg/mL e 64 µg/mL; D1=512 µg/mL, 256 µg/mL e 128µg/mL). O controle (Van+Van) 

sem derivado apresentou valor médio de detecção de células persistentes à 

vancomicina no biofilme de 1,067 X 108 ± 0,115 UFC/mL. O derivado B1 se mostrou mais 

eficaz, inibindo 91,84 ± 1,40 % (p=0,0001) de células persistentes na concentração de 1 

MIC (Figura 16), em relação à vancomicina. O derivado D1, por sua vez, inibiu 84,34 ± 

2,71% (p=0,0002) de células persistentes na concentração de 1MIC, em relação ao 

controle com vancomicina (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Efeito do derivado B1 na inibição de células persistentes da cepa CR15-
071 formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  
biofilme foi formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes 
recuperadas,  novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e 
cultivadas em ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para 
percentagem, tomando-se como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido na 
Fase 2 (Van + Van) na ausência do derivado; *** p<0,001. 
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Figura 18: Efeito do derivado D1 na inibição de células persistentes da cepa CR15-
071 formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  
biofilme foi formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes 
recuperadas, novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e 
cultivadas em ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para 
percentagem, tomando-se como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido na 
Fase 2 (Van + Van) na ausência do derivado; *** p<0,001. 

 

4.2  DERIVADOS DE NAFTOQUINONAS (7a, 7b E 7c). 

4.2.1  PESQUISA DA ATIVIDADE ANTIPERSISTÊNCIA 

4.2.1.1 EFETIVIDADE DOS DERIVADOS 7a, 7b E 7c NA ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES À VANCOMICINA EM AMBIENTE DE BIOFILME 

Foi observado que na fase 2 (Van+Van) os derivados 7a, 7b e 7c foram capazes 

de inibir o crescimento de células persistentes à vancomicina nas concentrações de 

1MIC, 1/2MIC e 1/4MIC de forma importante e significativa, tanto para a cepa CR15-071 

como para BMB9393. Para a cepa CR15-071, a concentração de 1MIC dos derivados foi 

a mais eficaz na inibição de células persistentes. O derivado 7a (Figura 18) e 7b (Figura 

19) foram os mais eficazes, inibindo 99,89 ± 0,002% (p<0,0001) e 99,89 ± 0,05% 

(p<0,0001), respectivamente, em relação ao controle sem derivado em presença de 

vancomicina, onde foram detectadas 1,822 x 107 ± 1,281 UFC/mL de células persistentes. 
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O derivado 7c (Figura 20), por sua vez, inibiu 99,12 ± 0,021% (p<0,0001) de células 

persistentes.  

 

 

Figura 19: Efeito do derivado 7a na inibição de células persistentes da cepa CR15-071 
formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  biofilme foi 
formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes recuperadas, 
novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e cultivadas em 
ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para percentagem, tomando-se 
como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido na Fase 2 (Van + Van) na ausência 
do derivado; ***p<0,001,****p< 0,0001. 
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Figura 20: Efeito do derivado 7b na inibição de células persistentes da cepa CR15-071 
formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  biofilme foi 
formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes recuperadas, 
novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e cultivadas em 
ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para percentagem, tomando-se 
como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido na Fase 2 (Van + Van) na ausência 
do derivado; ***p<0,001, ****p< 0,0001. 
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Figura 21: Efeito do derivado 7c na inibição de células persistentes da cepa CR15-
071 formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  
biofilme foi formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes 
recuperadas, novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e 
cultivadas em ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para 
percentagem, tomando-se como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido 
na Fase 2 (Van + Van) na ausência do derivado; **** p<0,0001. 

 

 Igualmente, para a cepa BMB9393, a concentração de 1MIC dos derivados se 

mostrou mais eficaz na inibição de células persistentes à vancomicina em ambiente de 

biofilme. Os derivados 7a (Figura 21) e 7b (Figura 22) foram os mais eficientes com uma 

inibição de 99,85±0,04% (p=0,0006) e 99,88±0,07% (p=0,0006) , em relação ao controle 

sem derivado na presença de vancomicina, onde foram detectadas 4,271 x 108 ± 0,751 

UFC/mL de células persistentes. O derivado 7c (Figura 23) inibiu 99,29 ± 0,234 % 

(p=0,0004). 
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Figura 22: Efeito do derivado 7a na inibição de células persistentes da cepa 
BMB9393 formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  
biofilme foi formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes 
recuperadas, novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e 
cultivadas em ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para 
percentagem, tomando-se como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido 
na Fase 2 (Van + Van) na ausência do derivado; **p<0,01 *** p<0,001. 
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Figura 23: Efeito do derivado 7b na inibição de células persistentes da cepa 
BMB9393 formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  
biofilme foi formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes 
recuperadas, novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e 
cultivadas em ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para 
percentagem, tomando-se como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido 
na Fase 2 (Van + Van) na ausência do derivado; **p<0,01; *** p<0,001. 
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Figura 24: Efeito do derivado 7c na inibição de células persistentes da cepa BMB9393 
formadas em ambiente de biofilme tratado com vancomicina. Van+Van:  biofilme foi 
formado na presença de vancomicina, células sésseis persistentes recuperadas, 
novamente tratadas com vancomicina, adicionadas do derivado, e cultivadas em 
ambiente de biofilme. Os valores foram normalizados para percentagem, tomando-
se como 0% de inibição o valor médio da CFU/mL obtido na Fase 2 (Van + Van) na 
ausência do derivado; *** p<0,001. 

 

4.2.1.2 DETECÇÃO DE CÉLULAS PERSISTENTES AOS DERIVADOS DE NAFTOQUINONAS 

NO MODELO DE ELEVADA DENSIDADE POPULACIONAL 

 

A quantidade de células persistentes, após tratamento com vancomicina, na 

ausência de derivados de naftoquinona (valor médio de 2,58 x 108 ± 0,117 UFC/mL para 

a cepa CR15-071 e 7,33 x 108 ± 2,082 UFC/mL para a cepa BMB9393) foi considerada 

como 0% de inibição, para as respectivas normalizações estatísticas. Nossos resultados 

demonstraram que foram detectadas consideravelmente menos células persistentes 

aos derivados 7a, 7b e 7c na concentração de 1MIC, quando estes foram comparados 

aos resultados obtidos com tratamento com vancomicina (8µg/mL; 4xMIC e 8XMIC) das 

cepas CR15-071 (Figura 24) e BMB9393 (Figura 25), respectivamente. O derivado 7a foi 

o mais eficiente, apresentando uma inibição de 99,7 ± 0,231% (p<0,0001), e 97,4 ± 

0,136% do crescimento de células persistentes para as cepas CR15-071 e BMB9393, 

respectivamente, inibindo quase totalmente o aparecimento dessas células. 
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Figura 25: Detecção de células da cepa CR15-071 persistentes aos derivados  
7a, 7b ou 7c nas concentrações de 1 MIC, sob condição de elevada densidade 
celular. Van 8 µg/mL= células persistentes à 8µg/mL (4xMIC) de vancomicina; 
****p< 0,0001. 

 

 

Figura 26: Detecção de células da cepa BMB9393 persistentes aos derivados  
7a, 7b ou 7c nas concentrações de 1 MIC, sob condição de elevada densidade 
celular. Van 8 µg/mL= células persistentes à 8µg/mL (8xMIC) de vancomicina; 
**p<0,01,***p<0,001,****p< 0,0001. 
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4.2.1.3 EFEITO DOS DERIVADOS NAFTOQUINÔNICOS NA ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES À VANCOMICINA NO MODELO DE ELEVADA DENSIDADE 

POPULACIONAL 

 

Neste modelo de geração de células persistentes à vancomicina, o tratamento 

combinado de vancomicina (8 µg/mL; 4MIC) e o derivado 7c (64µg/mL; 1MIC), da cepa 

CR15-071, levou a redução expressiva na detecção de células persistentes, em 

comparação com à vancomicina sozinha (Figura 26). Melhores resultados foram obtidos 

com os derivados 7a e 7b na concentração de 256 µg/mL e 128 µg/mL, respectivamente, 

em combinação com vancomicina a 8 µg/mL, uma vez que nenhuma colônia bacteriana 

foi detectada nas placas, sugerindo que os derivados 7a e 7b atuam de forma mais 

eficiente, eliminando completamente as células refratárias à vancomicina quando 

comparados ao derivado 7c (Figura 27).  

 

 

Figura 27: Efeito do derivado 7c na eliminação de células persistentes à vancomicina 
no modelo de elevada densidade populacional. Placa à direita, metade superior: 
crescimento de células persistentes da cepa CR15-071, na presença de 8µg/mL 
vancomicina, em condição de elevada densidade celular (109 CFU/mL). Placa à direita, 
metade inferior: não houve crescimento da cepa CR15-071 na presença de 8µg/mL de 
vancomicina, em condição de baixa densidade celular (0.5 escala McFarland).  Placa à 
esquerda, metade superior: notar, na borda direita da placa, raríssimas colônias de 
células persistentes da cepa CR15-071 na presença de 8µg/mL vancomicina e 64µg/mL 
do derivado 7c, em condição de elevada densidade celular.  Placa à esquerda, metade 
inferior: não houve crescimento da cepa CR15-071 na presença de 8µg/mL 
vancomicina e 64µg/mL do derivado 7c, em condição de baixa densidade celular.  
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Figura 28: Efeito dos derivados 7a e 7b na eliminação de células persistentes à vancomicina no 
modelo de elevada densidade populacional. Placa à esquerda: detecção de células persistentes 
da cepa CR15-071, na presença de 8 µg/mL vancomicina, em elevada densidade celular (109 
CFU/mL). Placa central, metade superior: não houve crescimento na presença de vancomicina 
(8 µg/mL) e derivado 7a (256 µg/mL), em condição de elevada densidade celular. Placa central, 
metade inferior: não houve crescimento na presença de vancomicina (8 µg/mL) e derivado 7a 
(256 µg/mL), em condição de baixa densidade celular (0,5 McFarland).  Placa à direira, metade 
superior: não houve crescimento na presença de vancomicina (8 µg/mL) e derivado 7b (128 
µg/mL), em condição de elevada densidade celular.  Placa à direireita, metade inferior: não 
houve crescimento na presença de vancomicina (8 µg/mL) e derivado 7b (128 µg/mL), em 
condição de baixa densidade celular.   

 

4.2.1.4 ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS PERSISTENTES À VANCOMICINA EM DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES DOS DERIVADOS 7A, 7B E 7C  

 

Nestes experimentos observamos que, para todos os derivados testados, a 

eliminação de células persistentes pelos derivados naftoquinônicos foi dose-

dependente. Quanto maior a concentração do derivado, menor o número de células 

persistentes detectadas. Neste ensaio, a quantidade de células persistentes obtidas, 

após tratamento com vancomicina a 8µg/mL, sem adição do derivados foi considerada 

como referência (0% de inibição) para a normalização estatística dos dados, sendo esse 

valor correspondente a 4,33x108 ± 0,240 UFC/mL. Assim, os resultados indicaram que a 

inibição de células persistentes da cepa CR15-071 obtidas, após o tratamento com os 

derivados 7a (Figura 28), 7b (Figura 29) e 7c (Figura 30), na presença de vancomicina, 

aumenta à medida que aumenta a concentração dos derivados. Os resultados mais 

promissores foram obtidos com o tratamento com a concentração de 1MIC dos 

derivados 7a, 7b e 7c para as duas cepas testadas (CR15-017 e BMB9393). Para a cepa 
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CR15-071 (ST5), o derivado 7a e 7b apresentaram uma inibição de 100% de células 

persistentes (p<0,0001), enquanto o derivado 7c apresentou uma inibição de 

88,25±5,75% (p<0,001). 

 

 

Figura 29: Efeito do derivado 7a nas concentrações de 1 MIC, ½ MIC, ¼ MIC e 1/8 
MIC sobre células persistentes da cepa CR15-071, obtidas na presença de 8 µg/mL 
de vancomicina (Van). ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
**p<0,01,***p<0,001,****p< 0,0001. 
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Figura 30: Efeito do derivado 7b nas concentrações de 1 MIC, ½ MIC, ¼ MIC e 
1/8 MIC sobre células persistentes da cepa CR15-071, obtidas na presença de 8 
µg/mL de vancomicina (Van). ns: resultados não significativos em relação ao 
controle; ***p<0,001,****p< 0,0001. 

 

 

Figura 31: Efeito do derivado 7c nas concentrações de 1 MIC, ½ MIC, ¼ MIC e 1/8 
MIC sobre células persistentes da cepa CR15-071, obtidas na presença de 8 µg/mL 
de vancomicina (Van). ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.  
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 Para a cepa BMB9393, a redução de células persistentes também foi dose-

dependente. A quantidade média de células persistentes, geradas na presença de 

vancomicina (8µg/mL), foi de 7,33x108 ± 2,082 UFC/mL, o que correspondeu a 0% de 

inibição. O tratamento com o derivado 7a (Figura 31) apresentou uma inibição de 

99,9±0,027% (p<0,0001) de células persistentes, com o 7b (Figura 32) de 99,8±0,068% 

(p=0,0003), e com o derivado 7c (Figura 33) de 87,03±0,6% (p=0,0009). 

 

 

Figura 32: Efeito do derivado 7a nas concentrações de 1 MIC, ½ MIC, ¼ MIC e 1/8 
MIC sobre células persistentes da cepa BMB9393, obtidas na presença de 8 µg/mL 
de vancomicina (Van). ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
**p<0,01,***p<0,001, ****p<0,0001. 
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Figura 33: Efeito do derivado 7b nas concentrações de 1 MIC, ½ MIC, ¼ MIC e 1/8 
MIC sobre células persistentes da cepa BMB9393, obtidas na presença de 8 µg/mL 
de vancomicina (Van). ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
*p<0,05,**p<0,01, ***p<0,001. 

 

 

Figura 34: Efeito do derivado 7c nas concentrações de 1 MIC, ½ MIC, ¼ MIC e 1/8 
MIC sobre células persistentes da cepa BMB9393, obtidas na presença de 8 µg/mL 
de vancomicina (Van). ns: resultados não significativos em relação ao controle; 
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
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Em conjunto, os derivados de naftoquinona avaliados neste estudo 

apresentaram excelente atividade antimicrobiana contra células de MRSA persistentes 

à vancomicina, no modelo de elevada densidade populacional. A erradicação completa 

do crescimento bacteriano da cepa CR15-071 foi verificada em uma concentração de 

256 µg/mL do derivado 7a, de 128 µg/mL do derivado 7b, enquanto o derivado 7c 

apresentou inibição de 88,25% do crescimento bacteriano na concentração de 64 

µg/mL. Para a cepa BMB9393 observamos uma erradicação de, aproximadamente, 

99,9% de células refratárias na presença de 1MIC do derivado 7a e 7b, enquanto o 

derivado 7c, na concentração de 1MIC, foi responsável por erradicar cerca de 87% de 

células refratárias da amostra BMB9393. 

 

4.3   ANÁLISES MOLECULARES  

A verificação da qualidade do RNA bacteriano total obtido nos ensaios descritos 

anteriormente (Figura 34) indica que o material genético extraído não se encontra 

degradado e, portanto, apresenta boa qualidade para ser utilizado nas reações de qRT-

PCR. 

 

 

Figura 35: Eletroforese do RNA total obtido de células persistentes da cepa CR15-071 geradas 
no modelo de elevada densidade celular em presença de 64 µg/mL (¼ MIC), 32 µg/mL (¼ MIC) 
e 32 µg/mL (1/2 MIC), respectivamente, dos derivados 7a, 7b e 7c. RNA foi ainda obtido de 
células persistentes a 8 µg/mL vancomicina (Van). 
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4.3.1 DESENHO DOS PRIMERS PARA QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO DE GENES    

RELACIONADOS À REFRATARIEDADE  

Na Figura 35 estão dispostas as sequências nucleotídicas das regiões codificantes 

dos genes avaliados neste estudo quanto ao seu envolvimento no fenômeno de 

persistência à vancomicina em MRSA. Os produtos resultantes da amplificação dos 

genes contêm de 113 pb à 136 pb (phoU = 136 pb; relA = 117 pb; mazF =131 pb; mazE= 

113 pb).  

 

 

Figura 36: Esquema evidenciando as regiões de anelamento dos primers na sequência 
codificante de genes descritos como relacionados à ocorrência do fenômeno de persistência em 
MRSA. Em amarelo as regiões de anelamento dos primers diretos; em rosa as regiões de 
anelamentos dos primers reversos. 

 

A especificidade dos primers desenhados foi avaliada por PCR convencional para 

os respectivos genes. Os produtos amplificados resultantes da PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1%. Todos os primers foram capazes de produzir um 

único produto de amplificação com tamanhos de fragmentos esperados (Figura 36).  
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Figura 37: Produtos amplificados a partir de PCR convencional utilizando primers desenhados 
neste estudo para os genes mazE, mazF, phoU e relA de MRSA, após eletroforese em gel de 
agarose a 1% e revelação com brometo de etídio. PAD: padrão de peso molecular de 100 kb 
(Ludwig Biotecnologia, Bela Vista, RS, Brasil). 

 

4.3.2   ANÁLISES DA EXPRESSÃO GÊNICA ATRAVÉS DE REAL-TIME qRT-PCR 

Os derivados 7a e 7b foram escolhidos para avaliação da expressão gênica pelos 

critérios de melhor atividade antipersistência no modelo de alta densidade celular e no 

modelo de biofilme para a cepa CR15-071. As células bacterianas utilizadas para a 

extração do RNA, foram tratadas com a concentração de ¼ MIC dos derivados (64µg/mL 

para o 7a e 32µg/mL para o 7b) associados à vancomicina na concentração de 8µg/mL. 

A capacidade desses derivados foi avaliada com relação à expressão de genes 

relacionados à produção de ppGpp, bomba de efluxo multidrogas, toxina/antitoxina e à 

regulação de absorção de fosfato. Adicionalmente, também pesquisamos uma possível 

ação desses compostos sobre as autolisinas, e a consequente lise celular, uma vez que 

a ação de compostos de naftoquinonas sobre a expressão do gene atlA já foi descrita 

por estudos anteriores (NOVAIS, 2017).  

Podemos observar que, para todos os genes avaliados, os derivados 7a (Figura 

37) e 7b (Figura 38) não alteraram o número de transcritos em relação ao controle sem 
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tratamento, indicando uma falta de associação da expressão desses genes ao 

mecanismo de atuação antipersistência dos derivados.  

 

 

 

  

 

Figura 38: Expressão de genes associados à formação de células persistentes na cepa CR15-071 utilizando o 
método comparativo ΔΔCt, após tratamento com 1/4MIC do derivado 7a associado à 8µg/mL de vancomicina. 
A) Expressão gênica do relA. B) Expressão gênica do norA. C) Expressão gênica do mazE. D) Expressão gênica do 
mazF. E) Expressão gênica do phoU. F) Expressão gênica do atlA. Controle consistiu da cepa tratada apenas com 
a vancomicina a 8µg/mL. ns: resultados não significativos em relação ao controle. Os dados representam 
média±desvio padrão de um total de 9 amostragens obtidas a partir de três experimentos independentes, 
realizados em triplicata. 
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Figura 39: Expressão de genes associados à formação de células persistentes na cepa CR15-071 utilizando o 
método comparativo ΔΔCt, após tratamento com 1/4MIC do derivado 7b associado à 8µg/mL de vancomicina. 
A) Expressão gênica do relA. B) Expressão gênica do norA. C) Expressão gênica do mazE. D) Expressão gênica 
do mazF. E) Expressão gênica do phoU. F) Expressão gênica do atlA. Controle consistiu da cepa tratada apenas 
com a vancomicina a 8µg/mL. ns: resultados não significativos em relação ao controle.+ Os dados representam 
média±desvio padrão de um total de 9 amostragens obtidas a partir de três experimentos independentes, 
realizados em triplicata. 

 



 

70 
 

5 DISCUSSÃO  

Compostos contendo cadeias centrais de benzoquinonas são amplamente 

distribuídos na natureza, caracterizados como altamente oxidantes e com atividades 

antimicrobiana, antineoplásica, anticoagulante e de analgesia (CARCAMO-NORIEGA et 

al., 2019). Nos experimentos sobre a atividade antiMRSA dos derivados inéditos de 

benzoquinonas testados, observamos que os derivados B1 e D1 apresentaram atividade 

antimicrobiana. Os valores de MIC obtidos variaram de 256 a 512 µg/ml, valores estes 

que se encontram dentro da faixa de MIC apresentada por antibióticos de uso clínico 

para os quais o MIC varia entre 0,008 – 512 µg/mL (CLSI, 2018). Os derivados B1 e D1 

apresentaram atividade bacteriana para o clone ST239, o que pode ser um resultado 

interessante levando-se em consideração o fato deste clone apresentar elevados índices 

de multirresistência (SILVA-CARVALHO et al., 2009). Além disso, foi observado um valor 

de MIC de 256 µg/ml do derivado B1 para o clone Nova Iorque/Japão, caracterizado 

como ST5. Cepas ST5 já foram sugeridas como sendo altamente virulentas e 

relacionadas à bacteremia, por possuírem genes relacionados a resistência à 

antibióticos a toxina superantígena estafilocócica (KIM et al., 2019).  

A vancomicina é um dos antimicrobianos mais utilizados como primeira escolha 

para tratamento de infecções graves por MRSA, como por exemplo, sepse, infecção 

pulmonar ou multifocais, infecção do sistema nervoso, endocardite, dentre outras 

(EVANGELISTA E DE OLIVEIRA, 2015; THOMSEN, 2019). Entretanto, como consequência 

do aumento da resistência de MRSA para este antibiótico, devido ao aumento da 

prescrição do mesmo, tem sido utilizado doses inadequadas e terapia prolongada 

representam um risco potencial para o aumento das concentrações mínimas inibitórias 

(MICs), resultando no uso em níveis subterapêuticos do antibiótico, e no aumento de 

falhas terapêuticas (LIN et al., 2018). Além disso, o uso da vancomicina leva à 

preocupações devido a sua elevada toxicidade janela terapêutica estreita, necessitando 

de monitoramento complexo do seu uso e da necessidade de internação para 

administração por via venosa (THOMSEN, 2019). O principal efeito colateral de 

pacientes que são tratados com a vancomicina é a falha da função renal. Entretanto 

outros efeitos já foram descritos como hipotensão, flebite, ototoxicidade, reações de 

hipersensibilidade, neutropenia e nefrite intersticial (BRUNIERA et al., 2015).  
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A urgência na descoberta de novas moléculas com perfil antibacteriano é 

motivada pelo crescimento contínuo do padrão de resistência de MRSA, os quais 

acometem tanto pacientes internados em hospitais apresentando fatores de risco, 

como indivíduos saudáveis na comunidade (FIGUEIREDO E FERREIRA, 2014). Alguns 

compostos antiMRSA foram introduzidos na terapêutica médica, entretanto, em sua 

vasta maioria, representam somente modificações de tipos de antimicrobianos já 

existentes (WALSH, 2003). Desta forma, o desenvolvimento de novos agentes 

antibacterianos capazes de combater infecções e a disseminação da resistência a 

antibióticos se torna imperioso (RAVICHANDIRAN et al., 2019a). Outro fator importante, 

está relacionado à busca de protótipos de fármacos que possam apresentar efeitos 

colaterais reduzidos, quando comparados aos antibióticos já aprovados e utilizados no 

tratamento de infecções. Um parâmetro importante para um medicamento de sucesso 

é a capacidade de eliminar o microrganismo infectante sem causar efeitos danosos ao 

hospedeiro (PETCHIAPPAN E CHATTERJI, 2017).   

A pesquisa in silico é considerado um método rápido, simples e eficiente para 

prever reações adversas a medicamentos antes que ensaios clínicos sejam realizados, 

sendo menos dispendiosa e resultando em um aumento da segurança no 

desenvolvimento de medicamentos (REID et al., 2013). A aplicação destes estudos, pela 

comunidade científica, tem sido associada à avaliação de perfis toxicológicos de novas 

substâncias candidatas a fármacos. No presente estudo, alguns parâmetros de atividade 

biológica dos derivados foram obtidos através de estudo in silico, e os resultados 

mostraram importantes semelhanças e diferenças em relação aos antibióticos 

vancomicina e ciprofloxacina (utilizados como referência).   

A absorção através do epitélio intestinal é um importante aspecto a ser 

determinado nas avaliações biofarmacotécnicas envolvendo fármacos e medicamentos. 

Nos resultados in silico, todos os derivados de benzoquinonas apresentaram boa 

absorção gastrointestinal nos dois programas utilizados. No AdmetSAR, o parâmetro 

utilizado para absorção gastrointestinal foi baseado em células CaCO2, que são linhagens 

de células provenientes do epitélio intestinal, normalmente empregadas in vitro para se 

quantificar permeabilidade intestinal (GONÇALVES, 2010). Em contraste, foi observado 

que a vancomicina não apresentou resultado positivo para este aspecto nos dois 
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programas, enquanto a ciprofloxacina apresentou baixa absorção gastrointestinal no 

AdmetSAR. Este resultado vai ao encontro de informações relatadas na literatura que 

indicaram que a vancomicina possui baixa absorção através do trato gastrointestinal 

devido a sua grande estrutura molecular e aos seus dados farmacocinéticos (GOMCELI 

et al., 2018). É importante ressaltar que a vancomicina possui peso molecular de 1485 

g/mol (GANDOMKARZADEH et al., 2017) enquanto os derivados B1 e D1 apresentam, 

pesos moleculares menores, de 387,02 g/mol e 323,14 g/mol, respectivamente; o que 

poderia facilitar a absorção desses últimos derivados no trato gastrointestinal, quando 

comparados à vancomicina. Os derivados B1 e D1 apresentaram boa absorção 

gastrointestinal no AdmetSAR e no SwissADME, mostrando que, em relação a este 

aspecto biológico, as benzoquinonas se mostraram mais eficientes e promissores 

quando comparados aos antibióticos de uso clínico.  

Glicoproteína P (P-gp) é uma proteína de resistência a múltiplas drogas que age 

como transportador de efluxo localizado na membrana de células. Ela funciona como 

uma barreira biológica eliminando toxinas e substâncias não reconhecidas, como as 

próprias drogas (PARK et al., 2011; ZADEH et al., 2018). A inibição da P-gp é uma 

estratégia eficaz para a melhoria da biodisponibilidade oral da droga, aumentando assim 

sua absorção (ZADEH et al., 2018). Em contrapartida, quando o fármaco atua como 

substrato de P-gp, sua biodisponibilidade é comprometida.  Nesse estudo, os derivados 

B1 e D1 (que nestes estudos mostramos apresentar atividade antiMRSA) apresentaram 

resultado negativo como substrato de P-gp no SwissADME e se mostraram positivo para 

inibição de P-gp no AdmetSAR. Esses resultados são promissores porque revelam a 

possibilidade de um padrão elevado de biodisponibilidade dos derivados, uma 

característica essencial para a eficiência de fármacos, principalmente, quando 

comparados aos antibióticos de uso clínico, selecionados neste estudo, que foram 

sugeridos como apresentando uma baixa disponibilidade. Os antibióticos vancomicina e 

ciprofloxacina foram considerados substratos de P-gp em ambos os programas e não 

inibidores de P-gp pelo AdmetSAR. Esses parâmetros, adicionado a baixa absorção 

gastrointestinal apresentados por tais antibióticos comerciais, devem resultar em uma 

menor biodisponibilidade, o que corrobora com dados da literatura científica (ZADEH et 

al., 2018).  
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As benzoquinonas, nos ensaios in silico, também apresentaram capacidade de 

ultrapassar a barreira hematoencefálica. O tratamento eficaz de infecções bacterianas 

do sistema nervoso central (SNC) depende do alcance de concentrações ideais de 

antibióticos, o que resulta na otimização do tratamento de infecções bacterianas no 

SNC, como a meningite (CABRERA-MAQUEDA et al., 2018).   Lipofilicidade moderada e 

baixo peso molecular influenciam no transporte dos antibacterianos através da barreira 

hematoencefálica e contribuem para o perfil promissor desses derivados, 

principalmente, quando comparados à vancomicina e ciprofloxacina, que não 

apresentaram resultado positivo para esse aspecto farmacocinético. Os potenciais 

carcinogênicos de todos os derivados foram idênticos aos observados pelos antibióticos 

de uso clínico vancomicina e ciprofloxacina. Adicionalmente, o potencial de atividade 

anticancerígena em tumores pancreáticos e de mama, de certos derivados de quinonas, 

incluindo as naftoquinonas e benzoquinonas, já foram  descritos na literatura científica 

(KIM et al., 2010; RAVICHANDIRAN et al., 2019a). É importante citar que derivados de 

benzoquinona analisados por OOI e colaboradores (2016) não apresentaram efeitos 

tóxicos detectáveis na pele humana.  

Sabemos que os antimicrobianos tradicionais não são capazes de atuar com 

eficiência no ambiente de biofilme, pois esta organização conformacional das bactérias 

confere uma não-resposta (persistência) aos antimicrobianos e ao sistema imunológico 

do hospedeiro. Devido ao fato do biofilme ser composto de bactérias envolvidas em 

uma matriz polimérica extracelular auto-produzida que adere a superfícies bióticas e 

abióticas, podendo conter polissacarídeos, proteínas, fibrinogênio, colágeno e DNA, tal 

atmosfera pode funcionar como uma proteção bacteriana a  ambientes hostis (DEL 

POZO, 2018; CRAFT et al., 2019).  Desta forma, o biofilme adiciona um nível adicional de 

complexidade ao problema de resistência antimicrobiana. Adicionalmente, 

antimicrobianos também falham durante certos processos infecciosos onde ocorre o 

surgimento de células persistentes (algumas vezes denominadas como persisters) que, 

podem também estar associadas ao ambiente de biofilme (CONLON et al., 2015). Muitos 

sítios infecciosos abrigam biofilmes de patógenos bacterianos, os quais podem servir 

como reservatórios de infecções persistentes, ocasionalmente fatais (CRAFT et al., 

2019).  Atualmente o avanço da medicina levou ao aumentando do uso de proteses e 
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outros implantes médicos (BUTINI et al., 2019), com consequente aumento de infecções 

associadas ao biofilme; e também ao aumento do número de pacientes 

imunocomprometidos e imunosuprimidos (MWANGI et al., 2019). Assim, é de extrema 

importância que no desenho de novas drogas se leve em conta além, da atividade 

antimicrobiana e dos bons parâmetros farmacológicos e toxicológicos, o 

desenvolvimento de drogas que incluam também em seu desenho características como  

atividades anti-biofilme e anti-persistência (DEFRAINE et al., 2018).  

Nos ensaios de biofilme, os derivados B1 e D1, previamente selecionados por 

apresentarem atividade antimicrobiana para as cepas CR15-071 (ST5-SCCmecII) e 

BMB9393 (ST239-SCCmecIII), também apresentaram resultados promissores quanto à 

sua capacidade de inibir a formação de biofilme, com o derivado B1 apresentando maior 

atividade nas concentrações de ½MIC e 1/4MIC. HOU e colaboradores (2018) sugeriram 

que derivados naturais, que possuem esqueleto básico de quinonas, podem ser 

inibidores da sortase A, uma transpeptidase que ancora proteínas de superfície na 

parede celular de células de S. aureus, muitas das quais parecem envolvidas na formação 

de biofilme durante o processo infeccioso. Adicionalmente, estudos realizados por 

NOVAIS (2017) demonstraram que certos derivados de quinonas atuam afetando a 

transcrição de genes diretamente envolvidos na formação de biofilme de S. aureus. 

Porém, neste estudo de dissertação, nós não estudamos os mecanismos pelos quais 

essas benzoquinonas inéditas afetam o biofilme, mas é possível que tal mecanismo seja 

devido a diminuição, na superfície bacteriana, dessas proteínas associadas ao biofilme. 

Estudos anteriores, porém, demonstraram que outros derivados de benzoquinonas 

apresentaram atividade bactericida e antibiofilme contra S. aureus por desencadear 

uma desestabilização da membrana citoplasmática, permitindo uma atividade 

bactericida independente do seu estado de crescimento (OOI et al., 2013).  

É importante ressaltar que, nos ensaios de formação de biofilme, o uso da 

vancomicina, em concentração de 1 MIC (2µg/mL) para a cepa CR15-071, não foi 

suficiente para inibir a formação do biofilme. Esse dado corrobora com a literatura pois, 

embora a vancomicina seja considerada um antibiótico de primeira escolha para o 

tratamento de infecções por MRSA, sua eficácia é limitada devido ao seu alto peso 

molecular (1.449,2 g mol-1) e à hidrofilicidade, o que restringiria sua interação com as 
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células bacterianas e dificultaria sua penetração nos biofilmes (SCRIBONI et al., 2019). 

Adicionalmente, estudos anteriores sugerem uma relação entre o uso da vancomicina e 

formação de biofilme em MRSA. PAGE e colaboradores (2015) descreveram que doses 

sub-letais de antibióticos ativos podem causar alterações na parede celular e sugerem 

que tais modificações promoveriam o desenvolvimento de biofilme em S. aureus. HE e 

colaboradores (2017) demonstraram que o aumento da habilidade de formação de 

biofilme de cepas de MRSA era diretamente proporcional ao aumento da concentração 

da vancomicina. Adicionalmente, as cepas tratadas com vancomicina apresentaram 

aumento da hidrofobicidade, fenômeno este que estava significantemente relacionado 

ao maior acúmulo da matriz do biofilme, e ao aumento da produção de vesículas de 

membrana. Portanto, esses dados estão completamente coerentes com os resultados 

aqui obtidos para a vancomicina, e colocam em questão a efetividade desse 

antimicrobiano, em infecções onde a produção de biofilme faz parte do estilo de 

crescimento bacteriano.   

A ação de outros compostos naftoquinônicos contra biofilmes bacterianos já foi 

descrita na literatura científica. Foi demonstrado, por exemplo, que certos derivados de 

naftoquinonas foram mais eficazes quando comparados com o tratamento com 

vancomicina isoladamente; antibiótico este que é uma das últimas opções de 

tratamento para as infecções graves por MRSA, com a desvantagem de ser uma terapia 

endovenosa (MOREIRA et al., 2017).  Outros estudos, com diferentes derivados de 

naftoquinonas, indicaram que estes inibiram eficientemente a formação de biofilme por 

ser capaz de eliminar o MRSA dentro deste ambiente (YANG et al., 2017). Estes 

resultados em conjunto com os obtidos neste trabalho de dissertação, nos parece da 

maior importância na busca de novos compostos que possam atuar em infecções 

recorrentes ou recalcitrantes, como àquelas envolvendo a formação de biofilmes por 

MRSA, ou nas infecções ósseo-articulares, em pacientes imunocomprometidos, ou 

ainda em outros cenários, onde a geração de células persistentes podem possuir um 

papel importante (CONLON et al., 2015). 

A persistência aos antimicrobianos apresentada pelas células bacteriana em 

ambiente de biofilme já foi relacionada com a presença de células persisters ( CONLON 

et al., 2015; BUTINI et al., 2019). No ambiente de biofilme as bactérias podem 

apresentar escassez de nutrientes devido à elevada população celular (LEWIS, 2010). 
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Adicionalmente, o fenótipo de latência, que caracteriza células em ambiente de 

biofilme, pode ser resultado de uma resposta ao estresse causado pela alta 

concentração de antimicrobiano e falta de nutrientes, relacionando a indução de células 

persister com o ambiente estressante do biofilme (BUTINI et al., 2019). Logo, no 

ambiente de biofilme as células poderiam apresentar diferentes fenótipos, expressar 

genes de forma diferenciada, o que poderia explicar altos níveis de persister comumente 

encontrados em biofilmes bacterianos (PRAX E BERTRAM, 2014). 

Neste trabalho foi desenvolvido ainda um modelo in vitro de geração de células 

de MRSA persistentes à vancomicina, utilizando como base dois modelos anteriormente 

descritos (BUTINI et al., 2019a; MARTINI, 2019). Utilizando tal modelo observamos que 

na fase 1 (Fase Van), quando a vancomicina foi adicionada ao meio de cultura para a 

posterior formação do biofilme, o antibiótico foi eficaz na inibição das células 

planctônicas das cepas CR15-071 e BMB9393. Em contrapartida, a vancomicina não foi 

capaz de matar as células sésseis do biofilme que apresentavam alta densidade celular 

nas duas cepas estudadas (8,77 x 107UFC/mL para a cepa CR15-071 e 1 x 108 UFC/mL 

para a cepa BMB9393). Esses dados indicam a falha da vancomicina quanto à 

erradicação de células sésseis, enquanto que, as células planctônicas, consideradas mais 

suscetíveis, foram reduzidas de forma importante e significativa. Esse resultado está de 

acordo com os obtidos por  BUTINI e colaboradores (2019), que demonstraram que o 

tratamento com vancomicina leva à persistência em infecções associadas ao biofilme de 

MRSA. A vancomicina seria apenas capaz de matar uma pequena porção de células 

suscetíveis naquele ambiente. Esse fato poderia explicar a elevada taxa de falhas no 

tratamento de infecções quando a vancomicina é utilizada como único antimicrobiano, 

na prática clínica. Deste modo,  torna-se importante a procura por novas terapias 

antiMRSA que poderiam, por exemplo, ser utilizadas em combinação com a 

vancomicina, ou mesmo isoladamente, para a eliminação mais eficiente de células 

persistentes (BUTINI et al., 2018). 

Semelhante aos bons resultados obtidos com relação à ação antibiofilme dos 

derivados de benzoquinona, os efeitos antipersistência desses derivados, no modelo de 

biofilme, também merecem destaque. Na fase 2 (Fase Van + Van) observamos que os 

derivados B1 e D1 reduziram drasticamente as células que persistiram ao tratamento 

com somente vancomicina na primeira fase, enquanto que um novo tratamento com 
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uma nova dose de vancomicina não surtiu nenhum efeito, estando as bactérias 

totalmente refratárias a este último antibiótico. Resultados promissores foram da 

mesma forma observados quando os derivados naftoquinônicos 7a, 7b e 7c, com o MIC 

de 256µg/mL, 128µg/mL e 64µg/mL, determinados em estudos anteriores realizados 

por NOVAIS e colaboradores (2017), foram testados quanto à atividade antipersistência 

em ambiente de biofilme.  Na fase 2, na concentração de 1MIC, os derivados 

naftoquinônicos quando associados à vancomicina eliminaram mais de 99% das células 

persistentes em comparação ao tratamento adicional apenas com vancomicina.  

Pacientes imunocomprometidos, principalmente idosos e imunossuprimidos, 

apresentam mecanismos de defesa comprometidos, o que pode levar a processos 

infecciosos nos quais um grande número de bactérias está presente no sítio infeccioso 

(JOHANSSON et al., 2010). Por tal motivo, testamos um outro modelo que visa a 

detecção de células persistentes sob elevada densidade celular, descrito anteriormente 

(MARTINI, 2019). A atividade antipersistência dos derivados naftoquinônicos, testados 

neste modelo, também foi bastante promissora, uma vez que 7a, 7b e 7c inibiram, quase 

que totalmente, a geração de células persistentes quando comparados com o 

tratamento com vancomicina a 8µg/mL, isoladamente.  

Ainda utilizando o modelo de elevada densidade celular, quando a vancomicina 

foi adicionada ao meio de cultura juntamente com os derivados naftoquinônicos, a 

combinação resultou em melhor atividade antipersistência dos derivados isoladamente, 

os quais por sua vez já eram mais ativos isoladamente em comparação à vancomicina 

sozinha. Além disso, a combinação vancomicina 8 µg/mL com os derivados 7a ou 7b 

apresentou uma inibição completa de células persistentes na concentração de 1 X MIC 

desses derivados (256µg/mL ou 128 µg/mL, respectivamente). Apesar da vancomicina 

não ter sido eficiente in vitro  para eliminar biofilme e células persistentes, o tratamento 

com vancomicina e derivados 7a ou 7b evidenciou uma ação sinérgica dessa 

combinação, uma vez que esses derivados sozinhos não foram capazes de erradicar 

totalmente as células persistentes, apesar de reduzi-las de forma importante e 

significante. O uso combinado da vancomicina com outros agentes antimicrobianos já 

havia sido proposto por THOMSEN (2019), o qual alertou para falhas deste antibiótico 

glicopeptídeo no tratamento de infecções por MRSA, e para o aumento da probabilidade 

de mortes quando a vancomicina é administrada em monoterapia. Isto porque melhores 
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resultados foram obtidos quando a mesma era utilizada em combinação com um outro 

agente antiMRSA. É importante ressaltar ainda que a linhagem CC5 de MRSA, uma das 

linhagens utilizadas nesses testes, encontra-se disseminada em hospitais do Rio de 

Janeiro (CHAMON et al., 2017; VIANA, 2019). Nesses estudos com os modelos de 

formação de células persistentes nós mostramos que os derivados 7a, 7b e 7c 

apresentam não somente atividade antiMRSA e antibiofilme (NOVAES, 2017), mas 

também importante atividade antipersistência. Certos compostos de naftoquinonas já 

foram descritas na literatura como de importância medicinal, por apresentarem diversas 

atividades biológicas incluindo ação antibacteriana (NOVAIS et al., 2018; 

RAVICHANDIRAN et al., 2019b), o que corrobora com os nossos resultados. 

Alguns genes, já clonados e estudados anteriormente, através de mutagênese, 

parecem possuir uma relação com o fenótipo de persistência (ZHANG, 2014). Desta 

forma, decidimos avaliar a expressão de alguns desses genes de modo a observar se os 

derivados 7a ou 7b, em combinação com a vancomicina, poderiam inibir tais gene e 

assim interferir com o aparecimento de células persistentes. Entretanto, nossos 

resultados não demonstram diferenças significativas na quantificação de transcritos  

para relA (importante na síntese do alormonio (P)PPGPP), phoU (importante na 

reguralação do de fosfato  celular, e consequentemente de ATP) norA (que codifica para 

uma bomba de efluxo), e  mazFE (que codifica para um sistema toxina/antitoxina).   

Indicando que o mecanismo pelo qual a combinação eliminou completamente células 

persistentes não parece estar relacionado aos genes associados à persitência estudados.  

Em estudo anterior descrito por NOVAIS (2017) foi observado que os derivados 

de naftoquinona aqui estudados, quando testados isoladamente e na ausência de 

vancomicina, levaram ao aumento da expressão do gene atlA e ainda da autólise 

bacteriana, conforme medido pelo aumento de DNA extracelular. Assim, testamos a 

capacidade da combinação vancomicina e derivados para desencadear o processo 

autolítico bacteriano, através do aumento da expressão de atlA. O que poderia explicar 

a morte das células persistentes por lise celular. Porém, nossas análises não puderam 

comprovar tal hipótese, uma vez que não houve diferença significativa entre as 

amostras tratadas com vancomicina 8 µg/mL e 1MIC do derivado (que eliminava celúlas 

persistentes) e as somente com vancomicina 8 µg/mL (que não eliminava tais células). É 

notável que um estudo anterior já havia demonstrado que a mitomicina C ―um 
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hidrocarboneto com três centros de ação, um grupo quinona, um grupo uretano e um 

anel de aziridino― apresentou efeito bactericida contra células persistentes de S. aureus 

(KWAN et al., 2015). Chamamos atenção ainda para o fato de que, a cisplatina (cis-

diamminodicloroplatina) ―apesar de ser um composto inorgânico, com configuação 

planar e um núcleo de platina, e que possui atividade antitumoral, da mesma forma que 

a mitomicina― também já foi descrita como potencial agente antimicrobiano por 

apresentar mecanismo parecido ao da mitomicina C, a qual promove alterações 

estruturais no DNA, inibindo a transcrição e a tradução do mesmo. Portanto, outro 

possível mecanismo de ação que pode estar associado à atividade antipersistência dos 

derivados de naftoquinona poderia estar relacionado a uma inibição de DNA girase, a 

qual é considerada um bom alvo para agentes antibacterianos, os quais podem se ligar 

a domínios específicos destas enzimas de modo a bloquear a replicação do DNA 

(MORGANLINNELL et al., 2007; LAMUT et al., 2010). NOVAIS (2017) demonstrou que os 

derivados naftoquinônicos 7a, 7b e 7c inibem o número de transcritos para DNA girasse, 

inibindo consequentemente a quantidade de enzima traduzida. Todos esses dados em 

conjunto nos levam a supor que a ação dos derivados estudados na inibição de células 

persistentes poderia ser devido à inibição da DNA girase, o que afetaria, 

consequentemente, a replicação do DNA e os processos de transcrição do RNA e síntese 

protéica, levando à morte bacteriana. 

Devido ao aumento da resistência bacteriana aos antibióticos, há uma urgência 

na busca por novos agentes antimicrobianos que visem não somente eliminar os 

patógenos multirresistentes, mas também atuar como drogas antibiofilmes e que 

possam, ainda, apresentar atividade antipersistência. Desta forma, é importante 

ressaltar que, assim como os derivados de quinonas analizados neste estudo, alguns 

outros compostos com atividade antiMRSA, antibiofilme e, também, antipersistência já 

foram estudados. YANG e colaboradores (2019) testaram algumas furanoquinonas e 

mostraram que esses derivados apresentaram importante atividade antiMRSA para 

células planctônicas e para células sésseis do biofilme. Adicionalmente, nesse estudo, os 

autores também levantaram a hipótese de que os alvos das furanoquinonas poderiam 

ser enzimas sintéticas que interfeririam seletivamente com o DNA e a subsequente 

síntese de RNA ou proteína. Desta forma, a alteração do DNA poderia levar a um impacto 

na persistência da infecção por MRSA por meio de seus efeitos sobre a viabilidade, tendo 
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em vista que as polimerases e topoisomerases de DNA são alvos dessas moléculas. 

MOHAMED e colaboradores (2016) analisaram outro tipo de moléculas, os peptídeos 

antimicrobianos (AMPs) considerados componentes importantes da imunidade da pele 

humana. Os autores daquele estudo demonstraram, com sucesso, a utilidade potencial 

de AMPs contra cepas clínicas de MRSA, levando a rápida e potente erradicação de 

células peristentes. Adicionalmente, KIM e colaboradores (2018) demonstraram que 

retinóides sintéticos, CD437 e CD1530, apresentaram elevado potencial antiMRSA, 

eliminado células em crescimento e células persistentes interrompendo a formação da 

bicamada lipídica da membrana celular das bactérias, através da penetração e 

incorporação desses retinóides na mesma. Além disso, CD437 e CD1530 levaram a altas 

taxas de morte, sinergismo com gentamicina e baixa probabilidade de seleção de 

resistência. Estes resultados se assemelham com os obtidos para as naftoquinonas aqui 

analisadas, as quais mostraram possível interação sinérgica com a vancomicina, 

eliminando células persisntentes de MRSA. FELDMAN e colaboradores (2018) relataram 

a importância de endocanabinóides na eliminação de celulas de S. aureus como uma 

linha natural de defesa contra MRSA ou outras bactérias resistentes a antibióticos.  

Neste trabalho de dissertação de mestrado, demonstramos que  certos 

compostos derivados de benzoquinonas e naftoquinonas foram extremamente eficazes 

não somente como agentes antiMRSA, mas também inibindo a formação de biofilme e 

apresentando atividade antipersistência. Mais importante ainda, a combinação com 

vancomicina dos derivados 7a e 7b levou a eliminação completa de células persistentes  

à vancomicina.  Deste modo, acreditamos que nossos dados indicam a utilização dessas 

naftoquinonas como modelos para estudos que visem um desenho mais racional de 

novas drogas antimicrobianas que possam ser mais efetivas que os antibióticos já 

existentes, principalmente, visando o  tratamento de infecções díficeis de serem curadas 

como aquelas associadas ao uso de dispositivos médicos implantáveis, que acometem 

pacientes com comprometimento imunólogico, idosos ou ainda em infecções 

recorrentes e refrátarias, como as infecções ósseo-articulares, e certas bacteremias. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1  CONCLUSÕES 

• Dentre os derivados inéditos testados, somente os derivados de benzoquinona 

B1 e D1 apresentaram atividade antiMRSA.  

 

• Os derivados de benzoquinona B1 e D1 apresentaram bons perfis farmacológicos 

teóricos, quando comparados com os antibióticos de uso clínico vancomicina e 

ciprofloxacina.  

 

• Os derivados benzoquinona B1 e D1 apresentaram excelente atividade 

antibiofilme reduzindo o filme biológico em 90% e 99%, nas concentrações de 

1MIC.  

 

• Os derivados B1 e D1 apresentaram significante ação antipersistência no modelo 

de biofilme, inibindo, na concentração de 1MIC, mais de 91% e 84% de células 

persistentes da cepa de MRSA CR15-071, respectivamente, em comparação ao 

número de células persistentes recuperadas após tratamento com vancomicina 

4MIC.   

 

• Os derivados de naftoquinonas 7a, 7b e 7c também inibiram eficientemente 

células persistentes à vancomicina em ambiente de biofilme, para as cepas CR15-

071 e BMB9393, com inibição significativa de mais de 99% na concentração de 

1MIC. 

 

• No modelo de elevada densidade celular, os derivados de naftoquinona 7a, 7b e 

7c, isoladamente, diminuíram de forma significativa o aparecimento de células 

persistentes das cepas CR15-071 e BMB9393, quando comparados à 

vancomicina 8µg/mL.  Porém, os derivados naftoquinônicos 7a, 7b e 7c na 

concentração de 1MIC foram mais eficientes na inibição de células persistentes 

no modelo de alta densidade celular, quando associados à vancomicina a 
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8µg/mL. Neste modelo, 7a e 7b erradicaram completamente as células 

persistentes da cepa CR15-071, indicando uma possível ação sinérgica dos 

derivados com a vancomicina. Dessa forma, os derivados 7a, 7b e 7c mostraram 

uma atividade dose dependente, visto que concentrações mais elevadas dos 

mesmos foram responsáveis por erradicar maiores quantidades de células 

bacterianas.  

 

• Nenhum dos mecanismos estudados como possivelmente associados ao 

aparecimento de persisters parece estar envolvido na inibição completa dessas 

células pelos derivados 7a e 7b, no modelo de alta densidade celular.  

Entretanto, a ação conhecida de quinonas sobre a DNA girase, que leva a 

modificações no DNA, e consequente inibição de transcrição e síntese protéica, 

poderia estar envolvida no mecanismo de morte de células persistentes. 

 

• Finalmente, em conjunto, nossos estudos apontam não somente para uma 

atividade antiMRSA dos derivados de benzoquinona e naftoquinona estudados, 

mas para efeitos antibiofilme e antipersistência. Tais propriedades indicam a 

utilização da estrutura desses derivados como importantes modelos para 

estudos envolvendo desenho e desenvolvimento de novas drogas 

antibacterianas mais efetivas, contra doenças recorrentes e recalcitrantes por 

MRSA que falham ao tratamento com vancomicina, levando a morte de milhares 

de indivíduos em todo o mundo. 
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6.2  PERSPECTIVAS 

Diante dos resultados promissores da ação antipersistência dos derivados aqui 

estudados, se faz necessário um aprofundamento dos estudos in silico, in vitro e in vivo 

com o objetivo de analisar, de forma mais complexa, a atuação desses derivados. 

Adicionalmente, análises mais aprofundadas dos derivados de naftoquinona a nível de 

expressão gênica em S. aureus são necessárias para entendermos os possíveis 

mecanismos de ação contra células persistentes de MRSA. Desta forma, a partir de um 

estudo de estruturas químicas, que apresentem potencial atividade antipersistência, há 

a possibilidade de propor mudanças estruturais, em compostos já autorizados e 

utilizados com ação antibacteriana, de modo que possa ser otimizado o efeito biológico 

dessas moléculas. É importante ressaltar que a avaliação toxicológica in vitro é 

importante para direcionar os ensaios in vivo, o que nos faz desenhar futuros 

experimentos com a finalidade de analisar o perfil toxicológico e a ação antipersistência 

dos derivados, utilizando modelo de infecção em Caenorhabditis elegans. 
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8  APÊNDICES E ANEXOS 

8.1 APÊNDICES 

8.1.1  ATIVIDADE ANTIBIOFILME DOS DERIVADOS DE BENZOQUINONA B1 E D1 

ST5 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 

% 

CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

CONTROLE 
8,056 X 106 

UFC/mL 
0,414 100% 5,14% - 

ST5 - Van 2µg/mL 
6,955 X 106 

UFC/mL 
0,810 86,3% 10% 0,2928 

B1-ST5 - 1/8 MIC 
4,378 x 106 

UFC/mL 
0,774 54,34% 9,6% 0,0185 

B1-ST5 - ¼ MIC 1,2 X 105 UFC/mL 0,081 1,49% 1,0% 0,0007 

B1-ST5 - ½ MIC 1,14 X 105 UFC/mL 0,059 1,41% 0,73% 0,0007 

D1-ST5 -1/8 MIC 
5,908 X 106 

UFC/mL 
2,292 70,85% 28,4% 0,2810 

D1-ST5 - ¼ MIC 4,374 x 106 UFC/mL 0,626 54,29% 7,7% 0,0139 

D1-ST5 – ½ MIC 1,23 x 105 UFC/mL 0,019 1,52% 0,23% 0,0007 

ST239 -CONTROLE 
1,146 X 107 

UFC/mL 
0,246 100% 2,142% - 
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ST239 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃ

O 

% 

CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

CONTROLE 
1,146 X 107 

UFC/mL 
0,246 100% 2,142% - 

ST239 (Van 

2µg/mL) 

9,759 X 106 

UFC/mL 
0,975 85,14% 8,5% 0,1656 

B1-ST239 (1/8MIC) 
5,637 X 106 

UFC/mL 
0,123 49,18% 1,07% 0,0004 

B1-ST239 (1/4MIC) 6,0 X 104 UFC/mL 0,005 0,524% 0,044% <0,0001 

B1-ST239 (1/2MIC) 6,4 X 104 UFC/mL 0,034 0,561% 0,30% <0,0001 

D1-ST239 (1/8MIC) 
5,588 X 106 

UFC/mL 
0,172 48,76% 1,5% 0,0004 

D1-ST239 (1/4MIC) 4,9 X 106 UFC/mL 0,10 42,75% 0,873% 0,0003 

D1-ST239 (1/2MIC) 2,6 X 106 UFC/mL 0,001 0,227% 0,009% <0,0001 
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8.1.2 PESQUISA DA ATIVIDADE ANTIPERSISTÊNCIA DOS DERIVADOS DE   

BENZOQUINONAN B1 E D1 

8.1.2.1  DENSIDADE ÓTICA DO CRESCIMENTO TOTAL (570nm) 

CEPAS DO - MÉDIA DESVIO PADRÃO VALOR DE p 

ST5 - CONTROLE 0,859 0,052 - 

ST5 – Van 2µg/mL 0,843 0,058 0,7465 

ST2390 – 

CONTROLE 
1,059 0,128 - 

ST239 – Van 

2µg/mL 
0,976 0,116 0,4549 

 

8.1.2.2  UFC/mL DO SOBRENADANTE E BIOFILME 

CEPAS 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 

% 

CRESCIMENTO 

DESVIOP 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

ST5 - BIOFILME 
8,778 x 107 

UFC/mL 
1,262 100% 14,37% - 

ST5 - 

SOBRENADANTE 

1,733 X 107 

UFC/mL 
0,252 19,75% 2,87% 0,0002 

ST30 - BIOFILME 
1,033 X 108 

UFC/mL 
0,076 100% 0,865% - 

ST30 - 

SOBRENADANTE 
1,60 X 107 UFC/mL 0,036 15,5% 0,410% 0,0001 
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8.1.2.3 EFETIVIDADE DOS DERIVADOS DE BENZOQUINONA B1 E D1 NA ELIMINAÇÃO 

DE CÉLULAS PERSISTENTES à VANCOMICINA EM AMBIENTE DE BIOFILME 

ST5 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 

% 

CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR DE 

p 

Van+Van 1,067 x 108 UFC/mL 0,115 100% 10,77% - 

Van+Van+1MIC B1 8,7 X 106 UFC/mL 0,015 8,15% 1,40% 0,0001 

Van+Van+ ½ MIC 

B1 
1,23 X 107 UFC/mL 0,021 11,52% 1,96% 0,0002 

Van+Van+ ¼ MIC 

B1 
1,67 X 107 UFC/mL 0,029 15,65% 2,71% 0,0002 

Van+Van+ 1MIC 

D1 
1,67 X 107 UFC/mL 0,029 15,65% 2,71% 0,0002 

Van+Van+ ½ MIC 

D1 
2,77 X 107 UFC/mL 0,025 25,96% 2,34% 0,0003 

Van+Van+ ¼ MIC 

D1 
3,5 X 107 UFC/mL 0,05 32,80% 4,68% 0,0006 

 

 

 

 



 

104 
 

8.1.3 DETECÇÃO DE CÉLULAS PERSISTENTES AOS DERIVADOS DE NAFTOQUINONAS 7A, 

7B E 7C E À VANCOMICINA NO MODELO DE ELEVADA DENSIDADE 

POPULACIONAL 

 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 

% 

CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

Van 8µg/Ml 

ST5 
2,588 X 108 UFC/mL 0,117 100% 4,52% - 

7a ST5 7 x 105 UFC/mL 0,006 0,27% 0,231% <0,0001 

7b ST5 1,47 X 107 UFC/mL 0,045 5,68% 1,738% <0,0001 

7c ST5 2,39 X 107 UFC/mL 0,018 9,23% 0,695% <0,0001 

Van 8µg/mL 

ST239 
7,33 X 108 UFC/mL 2,082 100% 25,40% - 

7a ST23 1,9 X 107 UFC/mL 0,010 2,59% 0,136% <0,0001 

7b ST239 3,2 X 107 UFC/mL 0,061 4,36% 0,832% 0,0017 

7c ST239 1,7 X 108 UFC/mL 0,238 23,19% 3,246% 0,003 
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8.1.4 CINÉTICA DA ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS PERSISTENTES À VANCOMICINA EM 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DOS DERIVADOS 7A, 7B E 7C NO MODELO DE 

ELEVADA DENSIDADE POPULACIONAL 

ST5 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 
%CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

Van 

8µg/mL 
4,533 x 108 UFC/mL 0,416 100% 9,177% - 

7a 1MIC 0 0 0 0 <0,0001 

7a ½ MIC 7,33 X 107 UFC/mL 0,115 16,17% 2,536% 0,0001 

7a ¼ MIC 1,867 X 108 UFC/mL 0,577 41,18% 12,72% 0,0029 

7a 1/8 

MIC 
4,4 X 108 UFC/mL 0,200 97,06% 4,412% 0,6433 

7b 1MIC 0 0 0 0 <0,0001 

7b ½ MIC 7,33 X 107 UFC/mL 0,115 16,17% 2,536% 0,0001 

7b ¼ MIC 1,6 X 108 UFC/mL 0,400 35,29% 8,824% 0,0009 

7b 1/8 

MIC 
3,8 X 108 UFC/mL 0,200 83,82% 4,412% 0,0514 

7c 1MIC 5,33 x 106 UFC/mL 0,306 11,75% 5,75% 0,0002 

7c ½ MIC 2,73 X 107 UFC/mL 0,306 60,22% 6,750% 0,0038 

7c ¼ MIC 3,53 X 108 UFC/mL 0,306 77,87% 6,750% 0,0285 

7c 1/8 MIC 3,73 X 108 UFC/mL 0,702 82,28% 15,48% 0,1649 

 

 



 

106 
 

ST239 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 
%CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

Van 

8µg/mL 
7,33 x 108 UFC/mL 2,082 100% 28,40% - 

7a 1MIC 7 X 105 UFC/mL 0,002 0,09% 0,027% <0,0001 

7a ½ MIC 7 X 106 UFC/mL 0 0,95% 0 0,0003 

7a ¼ MIC 1,533 X 108 UFC/mL 0,153 20,91% 2,087% 0,0086 

7a 1/8 MIC 5,033 X 108 UFC/mL 1,629 68,66% 22,22% 0,2063 

7b 1MIC 1 X 106 UFC/mL 0,005 0,13% 0,068% 0,0003 

7b ½ MIC 1,7 X 108 UFC/mL 0,557 23,19% 7,598% 0,0106 

7b ¼ MIC 2,53 X 108 UFC/mL 0,635 34,51% 8,663% 0,0188 

7b 1/8 MIC 5,33 X 108 UFC/mL 1,528 72,71% 20,84% 0,2508 

7c 1MIC 9,5 x 107 UFC/mL 0,044 12,96% 0,6% 0,0009 

7c ½ MIC 2,11 X 108 UFC/mL 0,093 28,78% 1,268% 0,0040 

7c ¼ MIC 2,86 X 108 UFC/mL 0,723 39,01% 9,863% 0,0247 

7c 1/8 MIC 6,7 X 108 UFC/mL 1,929 91,40% 26,31% 0,7188 
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8.1.5 EFETIVIDADE DOS DERIVADOS 7A, 7B E 7C NA ELIMINAÇÃO DE CÉLULAS 

PERSISTENTES à VANCOMICINA EM AMBIENTE DE BIOFILME 

ST5 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 

% 

CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

Van+Van 1,822 x 107 UFC/mL 1,281 100% 70,30% - 

Van+Van+1MIC 7a 2 X 104 UFC/mL 0,00004 0,11% 0,002% <0,0001 

Van+Van+ ½ MIC 

7a 
4 X 104 UFC/mL 0,0007 0,22% 0,038% <0,0001 

Van+Van+ ¼ MIC 

7a 
2,74 X 106 UFC/mL 0,015 15,03% 0,823% 0,0003 

Van+Van+ 1MIC 

7b 
2 X 104 UFC/mL 0,001 0,11% 0,05% <0,0001 

Van+Van+ ½ MIC 

7b 
3 X 104 UFC/mL 0,0007 0,17% 0,038% <0,0001 

Van+Van+ ¼ MIC 

7b 
1,75 X 106 UFC/mL 0,022 9,60% 1,207% 0,0006 

Van+Van+ 1MIC 7c 1,6 X 105 UFC/mL 0,0004 0,88% 0,021% <0,0001 

Van+Van+ ½ MIC 

7c 
3,8 X 105 UFC/mL 0,007 2,085% 0,384% <0,0001 

Van+Van+ ¼ MIC 

7c 
2,9 X 106 UFC/mL 0,015 15,91% 0,823% 0,0003 
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ST239 
CRESCIMENTO 

(MÉDIA) 

DESVIO 

PADRÃO 

% 

CRESCIMENTO 

DESVIO 

PADRÃO 

(%) 

VALOR 

DE p 

Van+Van 4,271 x 108 UFC/mL 0,751 100% 17,58% - 

Van+Van+1MIC 7a 6 X 105 UFC/mL 0,002 0,15% 0,04% 0,0006 

Van+Van+ ½ MIC 

7a 
1,9 X 106 UFC/mL 0,007 0,45% 0,163% 0,0006 

Van+Van+ ¼ MIC 

7a 
6,41 X 107 UFC/mL 0,204 15% 4,776% 0,013 

Van+Van+ 1MIC 

7b 
5 X 105 UFC/mL 0,003 0,12% 0,07% 0,0006 

Van+Van+ ½ MIC 

7b 
1,4 X 106 UFC/mL 0,006 0,32% 0,140% 0,0006 

Van+Van+ ¼ MIC 

7b 
4,75 X 107 UFC/mL 0,261 11,12% 6,110% 0,012 

Van+Van+ 1MIC 

7c 
3 X 106 UFC/mL 0,010 0,71% 0,234% 0,0004 

Van+Van+ ½ MIC 

7c 
7,8 X 106 UFC/mL 0,017 1,83% 0,938% 0,0010 

Van+Van+ ¼ MIC 

7c 
4,88 X 107 UFC/mL 0,087 11,42% 2,036% 0,0010 

 

 

  

  

 


