INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS PIÚMA
CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA

WANDER LÚCIO DA LUZ

POTENCIAL PROBIÓTICO DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE PEIXES MARINHOS
NO CONTROLE IN VITRO DE Vibrio parahaemolyticus

PIÚMA
2017

WANDER LÚCIO DA LUZ

POTENCIAL PROBIÓTICO DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE PEIXES
MARINHOSNO CONTROLE IN VITRO DE Vibrio parahaemolyticus

Trabalho
de
Conclusão
de
Curso
apresentado à Coordenadoria do Curso de
Engenharia de Pesca do Instituto Federal do
Espírito Santo, Campus Piúma, como
requisito parcial para a obtenção do título de
Bacharel em Engenharia de Pesca.
a

a

Orientadora: Prof . Dr . Flávia R. S. C.
Gonçalves

PIÚMA
2017

Dados internacionais de catalogação na publicação (CIP)
Bibliotecária responsável Ana Muller CRB6/ES 541

L979p

Luz, Wander Lúcio da, 1976Potencial probiótico de bactérias isoladas de peixes marinhos no
controle in vitro de Vibrio parahaemolyticus / Wander Lúcio da Luz. -- 2017.
51 f. : il. ; 30 cm.
Orientadora : Flávia Regina Spago de Camargo Gonçalves
Monografia (graduação) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus
Piúma, Coordenadoria de Curso Superior de Engenharia de Pesca, 2017.

1. Probióticos. 2. Peixes – Doenças – Prevenção. 3. Antibióticos. I.
Gonçalves, Flávia Regina Spago de Camargo. II. Instituto Federal do Espírito
Santo, Campus Piúma. III. Título.
CDD: 615.329

WANDER LÚCIO DA LUZ

POTENCIAL PROBIÓTICO DE BACTÉRIAS ISOLADAS DE PEIXES MARINHOS
NO CONTROLE IN VITRO DE Vibrio parahaemolyticus

Trabalho
de
Conclusão
de
Curso
apresentado
à
Coordenadoria
de
Engenharia de Pesca do Instituto Federal do
Espírito Santo, como requisito parcial para
obtenção de título de Bacharel em
Engenharia de Pesca.

COMISSÃO EXAMINADORA

DECLARAÇÃO DO AUTOR

Declaro, para fins de pesquisa acadêmica, didática e técnico-científica, que
este Trabalho de Conclusão de Curso pode ser parcialmente utilizado, desde
que se faça referência à fonte e ao autor.

Wander Lúcio da Luz

Piúma, 07 de Dezembro de 2017

AGRADECIMENTOS

A Deus, que me concede forças para sempre continuar em busca dos meus
objetivos.
À minha esposa Daniela, meus filhos Ariel, Rochel, Necael, Muriel e Ramásia
pelo apoio incondicional.
À minha orientadora Profa Dra Flávia Regina Spago de Camargo Gonçalves,
quem me apresentou a microbiologia e grande responsável por esse trabalho
acontecer com todas suas sugestões e experiência.
A todos que fazem parte do Laboratório de Ecologia Microbiana em especial á
Suzana, Dany, André, Felipe, Olga, Vitório, Alice e Ester.
Ao Laboratório de Nutrição e Produção de Organismos Aquáticos (LANPOA)
pelo fornecimento dos peixes.
A todos os professores que participaram direta ou indiretamente da minha
formação.
Ao pessoal da assistência estudantil em especial ao Ronaldo pela atenção e
preocupação profissional.
Ao Instituto Federal do Espírito Santo por fazer tudo isso se tornar realidade.
À FAPES pelo apoio financeiro ao projeto de pesquisa e ao CNPq pela
concessão de bolsa de iniciação científica.

RESUMO

A aquicultura apresentou crescimento acima de 32% no período de 2009 a
2014. As perspectivas de crescimento no Brasil superam 100% nos próximos
10 anos. Com o crescimento da atividade aquícola aumentaram as perdas
financeiras relativas a doenças causadas nos animais. A partir do ano 2000 a
introdução em massa dos antibióticos na produção aquícola surge como
solução, no entanto, o uso indiscriminado desses medicamentos leva à
resistência das cepas bacterianas, comprometendo o ambiente e a saúde
pública. Os probióticos, bactérias que se consumidas vivas em quantidades
adequadas trazem melhorias na saúde humana e animal, surgem como
alternativa ao uso de antibióticos. O presente trabalho teve como objetivo
selecionar in vitro bactérias com potencial probiótico frente à Vibrio
parahaemolyticus. Bactérias isoladas do intestino de peixes marinhos foram
testadas contra o patógeno, através de testes de inibição in vitro. Testes de
agregação para estimar a capacidade de adesão da bactéria ao trato intestinal
do hospedeiro e testes de resistência à bile e a acidez com o objetivo de
verificar a capacidade da bactéria sobreviver no trato gastrointestinal do peixe,
foram realizados com as cepas antagonistas previamente selecionadas. Seis
cepas Gram negativas apresentaram potencial probiótico frente o patógeno e
podem ser usadas para o desenvolvimento de novos probióticos.

Palavras-chave: Patógeno. Bactérias. Gram negativas. Antagonismo.

ABSTRACT
Aquaculture has increased by over 32% in the period of 2009 to 2014. Growth
prospects in Brazil exceed 100% over the next 10 years. This growth has led to
an increase in financial losses related to animal diseases. From the 2000s, the
massive introduction of antibiotics into aquaculture production emerges as a
solution; however, the indiscriminate use of these drugs leads to resistance of
bacterial strains, compromising the environment and public health. Probiotics,
bacteria that are consumed alive in adequate amounts, bring improvements in
human and animal health, arise as an alternative to the use of antibiotics. The
present work aimed to select in vitro bacteria with probiotic potential against
Vibrio parahaemolyticus. Bacteria isolated from the gut of marine fish were
tested against the pathogen by in vitro inhibition tests. Aggregation tests to
estimate the adhesion capacity of the bacteria to the intestinal tract of the host
and tests of resistance to bile and acidity in order to verify the capacity of the
bacteria to survive in the gastro intestinal tract of the fish were performed with
the previously selected antagonistic strains. Six Gram negative strains showed
probiotic potential against the pathogen and have could be used for the
development of new probiotics.

Key words: Pathogen. Bacteria. Gram-negative. Antagonism.
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1 INTRODUÇÃO

A produção aquícola mundial apresentou crescimento de 32,5% durante o
período de 2009 a 2014, totalizando 73,8 milhões de toneladas de pescado,
sendo que desse total mais de 36% provém da aquicultura marinha. O Brasil
apresenta-se como o 14º maior produtor aquícola do mundo, somando 562 mil
toneladas de pescado ao final do ano de 2014, com 65 mil toneladas
provenientes de águas marinhas. A estimativa de crescimento do setor é de
104% nos próximos 10 anos (FAO, 2016). O desenvolvimento desordenado da
atividade pode levar ao desequilíbrio ambiental e a poluição, fatores que
podem provocar doenças levando a mortalidade em massa no cultivo de
peixes, consequentemente a grandes perdas econômicas (WANG; NISHINO,
2008).
Muitas dessas doenças são causadas por agentes infecciosos bacterianos e
são tratadas com antibióticos que podem ser tóxicos aos tecidos dos peixes e
se acumularem na musculatura (TAVECHIO et al., 2009). De acordo com
Costa e colaboradores (2008) apesar da importância do uso de antibióticos na
aquicultura, ele se torna limitado, pois pode levar à alteração da microbiota
natural do ambiente e o desenvolvimento de cepas resistentes.
Um desses agentes infecciosos é o Vibrio parahaemolyticus, uma bactéria
comumente encontrada em sistemas marinhos em estado de natação livre por
possuir um único flagelo ou afixada nas mais diversas superfícies tais como
zooplâncton, peixe, marisco ou qualquer outra matéria submersa (GODEPOTRATZ et al., 2011).
Casos de gastroenterite aguda normalmente estão ligados a infecção por
cepas virulentas adquiridas através do consumo de frutos do mar cru. No
Japão o V. parahaemolyticus é responsável por 20% a 30% dos casos de
intoxicação alimentar. (NEWTON et al., 2012; ALAM et al., 2002).
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Vacinas estão sendo desenvolvidas para prevenir estas doenças, porém não
se apresentam como solução definitiva já que peixes em seu estágio inicial não
demonstram imunocompetência ou, ainda por vezes, apenas a forma injetável
da vacina demonstra a eficiência exigida. Forma essa impraticável em cultivos
com grandes quantidades de animais ou em animais pequenos (GRAM et al.,
1999).
A partir da identificação de cepas bacterianas resistentes aos antibióticos
atualmente utilizados na aquicultura, estudos buscam a introdução de
probióticos como alternativa para o controle de doenças (WANG; NISHINO,
2008; NEWAJ-FYZUL; AL-HARBJ; AUSTIN, 2014). Faz-se necessário
entender os mecanismos de ação dos probióticos e seu uso na aquicultura,
bem como conhecer o agente patológico e os riscos oferecidos à saúde
humana e animal (IRIANTO; AUSTIN, 2002).
Os probióticos destinados ao consumo humano e animais terrestres são em
sua grande maioria bactérias Gram-positivas, notoriamente de eficiência
comprovada (JENSEN et al., 2012). O seu uso tem-se estendido à aquicultura,
no entanto a flora bacteriana dominante no trato intestinal dos peixes é de
bactérias Gram-negativas e que se apresentam em equilíbrio com o meio
aquático (RINGO; GATESOUPE, 1998).
O uso de probióticos na aquicultura pode mudar a ecologia microbiana do
ambiente e do hospedeiro, portanto questões de seguranças para o ambiente,
para as espécies-alvo e em última ênfase aos humanos devem ser analisadas
(ATEINZA et al., 2013). Os probióticos isolados do próprio peixe ou de seu
meio apresentam-se como estratégia de não interferência nesse equilíbrio
garantindo melhor qualidade do ambiente e sanidade para os organismos
(BIDHAN et al.2014).
Assim, o objetivo desse trabalho foi selecionar bactérias que apresentem
atividade antagonista in vitro contra Vibrio parahaemolyticus e que atendam as
condições propostas pela literatura científica para serem classificadas como
potenciais probióticos que possam ser utilizados na aquicultura.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O USO DE ANTIBIÓTICOS NA AQUICULTURA
No ano de 1993 a China relatou perda de US $ 750 milhões enquanto a Índia
no período de 1995 a 1996 declarou perda de US $ 210 milhões em
consequência de doenças bacterianas, fúngicas e infecções virais na produção
aquícola (CRUZ et al., 2012). Como resposta a esse tipo de problema o uso de
medicamentos veterinários e aditivos químicos, principalmente antibióticos,
tornou-se comum também na aquicultura (FAO, 2006).
Segundo Scan (2003) o uso de antibióticos na década de 2000 já era comum
na produção animal. Nesse mesmo ano, pesquisadores realizaram entrevistas
junto a criadores de camarões na Tailândia com o objetivo de levantar
informações sobre o uso de antibióticos na aquicultura intensiva. Dos 76
aquicultores entrevistados 48 faziam uso de antibióticos como prevenção de
doenças, sendo que oito realizavam aplicações diárias e 15 usavam o
medicamento como antiviral (HOLMSTROM et al., 2003).
Com o aumento do uso de antibióticos na aquicultura, muitos deixaram de ser
eficientes no controle de doenças bacterianas, em consequência do aumento
de resistência por agentes patogênicos. Como exemplos pode-se citar o Vibrio
harveyi resistente à Ampicilina e Nitrofurantoína, Vibrio spp resistente ao Ácido
Oxolínico e Amoxilina e Vibrio anguillarum resistente ao Furazolidone
(DEFROIDT et al., 2011).
A indústria aquícola tem mostrado um interesse crescente no controle de
antibióticos buscando assim alternativas para manutenção de um ambiente
microbiano saudável nos tanques de criação. Um método que tem ganhado
atenção é o uso de probióticos para conter agentes patogênicos (GIL et al.,
2000).
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2.2 PROBIÓTICOS
Na aquicultura o antagonismo natural entre a flora microbiana no qual o agente
patogênico é reduzido ou morto é denominado biocontrole. Métodos aplicados
para redução de agentes patogênicos na água de criação como aplicação de
cloreto de sódio (NaCl), ozonização, luz Ultra Violeta, antibióticos, podem levar
ao desequilíbrio do biocontrole ao deixar o ambiente livre de antagonistas,
facilitando a entrada e proliferação de bactérias causadoras de doenças nos
peixes (MAEDA et al., 1997).
Na final da década de 1980 o termo probiótico foi definido como: “um
suplemento de alimento microbiano vivo, que afeta beneficamente o animal
hospedeiro, melhorando o equilíbrio microbiano intestinal" (FULLER, 1989).
Com a introdução do uso de probióticos na aquicultura Gatesoupe (1999) levou
em consideração o equilíbrio da flora intestinal de organismos que vivem em
meio aquático e o ambiente, redefinindo probióticos como “células microbianas
que são administradas de forma a entrar no trato gastrointestinal e a serem
mantidas vivas, com o objetivo de melhorar a saúde” (Figura 1). Segundo o
autor, na produção intensiva de larvas de peixes em ambientes controlados
relativamente estéreis, uma comunidade microbiana pode não se desenvolver
e consequentemente não desenvolver uma microbiota protetora no sistema
digestivo, dando origem à pós-larvas suscetíveis a doenças quando expostas
ao estresse ambiental e as bactérias potencialmente patogênicas.
Em 2001 a FAO ampliou o conceito definindo probióticos como bactérias que
se consumidas vivas, em quantidades adequadas, têm efeitos benéficos para a
saúde do homem e dos animais (FAO/WHO, 2001), Singh et al.(2011)
ampliaram ainda mais o conceito incluindo fungos filamentosos e leveduras
como organismos probióticos.
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Figura 1- Definição esquemática de probióticos

Fonte: Adaptado de Gatezoupe (1999)

Os animais terrestres herdam grande parte de suas bactérias colonizadoras
diretamente do contato com a mãe. Já os peixes têm a superfície dos seus
ovos colonizados pelas bactérias ambientais que o circundam e ainda quando
em forma de larvas não possuem uma comunidade microbiana no trato
intestinal dependendo diretamente da microbiota da água do cultivo. De tal
forma, quando se trata de organismos aquáticos, não se deve restringir o
conceito de probiótico apenas à colonização do trato intestinal por bactérias
benéficas e sim a uma definição mais ampla onde um agente microbiano vivo
modifica a comunidade microbiana associada ao hospedeiro e ao ambiente
apresentando como consequência efeitos benéficos tais como melhor
rendimento nutritivo, aumento da resposta do hospedeiro em relação à doença
ou ainda melhorando a qualidade do ambiente (VERSCHUERE et al., 2000).

2.2.1 Modos de ação dos probióticos
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Os modos de ação dos probióticos na aquicultura até o ano de 2000 ainda não
eram totalmente elucidados. Dava-se ênfase aos benefícios para o hospedeiro,
como

melhoria

na

nutrição

por

desintoxicação,

a

desnaturação

de

componentes indigestíveis na dieta, produção de vitaminas, produção de
compostos inibitórios e estimulação da imunidade (IRIANTO; AUSTIN, 2002).
De acordo com Pereira e Vieira (2016) a eficiência da conversão alimentar e
ganho de peso com o uso de probióticos na aquicultura vem mostrando-se
cada vez mais eficiente.
Fuller (1989) determinou três possíveis modos de ação dos probióticos.
1 – Queda do número total de bactérias patogênicas viáveis devido à produção
de antibacterianos, competição por nutrientes ou concorrência ao local de
adesão no trato gastrointestinal.
2 – Aumento ou diminuição da atividade enzimática levando a alteração do
metabolismo microbiano.
3 – Estimulação do sistema imunológico através do aumento dos níveis de
anticorpos ou da atividade dos macrófagos.
Fuller (1989) ainda definiu as características desejáveis de um bom probiótico:
um agente naturalmente não patogênico, que contenha células viáveis do
micro-organismo proposto,

resistente as características antimicrobianas

inerentes do intestino do hospedeiro, deve manter-se estável nas condições de
armazenamento e apresentar auto índice de sobrevivência quando reproduzido
em larga escala. Em trabalho realizado em 2016, Guo et al. apresentaram o
uso de probióticos como alternativa viável aos antibióticos. No entanto, ainda
poucas cepas isoladas possuem os requisitos para atender a aquicultura.

2.2.2 O uso de probióticos na aquicultura
Inicialmente o uso de probiótico na aquicultura era focado para melhoria do
crescimento e sanidade dos animais, porém seu uso expandiu-se para atingir
melhores níveis de qualidade de água, digestibilidade de nutrientes, agente
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anti-estressante e promotor de elevação dos índices reprodutivos (MARTINEZ
et al., 2012).
Em 1998, fazendas marinhas de camarão da espécie Penaeus monodon
localizadas na Indonésia sofriam com baixo índice de sobrevivência do
crustáceo (16%) devido à infestação de Vibrio harveyi em suas águas. Quando
foram adicionadas cepas de Bacillus em alta densidade e passou-se a
gerenciar uma floração estável de fitoplâncton, a taxa de sobrevivência dos
camarões alcançou valores acima de 70% (MORIARTY, 1998).
Lara et al.(2003) suplementaram a alimentação de tilápia do Nilo (Oreochromis
niloticus) com bactérias das espécies Streptococcus faecium, Lactobacillus
acidophilus e a levedura Saccharomyces cerevisiae alcançando melhor
crescimento

e

desenvolvimento

alimentar

justificados

pela

melhor

digestibilidade da dieta e das proteínas na ração.
A partir de água de aquários, Wesseling et al.(2015) selecionaram bactérias do
gênero Pseudoalteromonas sp. com potencial de formação de biofilmes e efeito
probiótico para aplicação em telhas cerâmicas usadas como depósitos de ovos
do peixe-palhaço (Amphiprion ocellaris). As bactérias testadas apresentaram
inibição para os patógenos Aeromonas hydrophila, Vibrio alginolyticus, Vibrio
anguillarum, Photobacterium damselae e Vibrio harveyi, principais agentes
causadores da diminuição da eclosão de ovos e desenvolvimento das larvas.
Em 2016, Azevedo e colaboradores avaliaram a suplementação de rações para
juvenis de Tambaqui com prebiótico, probiótico e simbiótico e constataram que
a suplementação com probiótico melhorou os parâmetros de crescimento e o
aproveitamento nutricional do alimento.
Em trabalho apresentado em 2017, Gao et al. isolaram uma bactéria com
potencial probiótico frente a Aeromonas salmonicida a partir de um sistema de
produção marinho de recirculação de água. Quantificaram a atividade
antagonista,

extraíram,

purificaram,

sequenciaram

geneticamente

e

determinaram o mecanismo de atuação antimicrobiana no controle de
furunculose para a espécie Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris).
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Dois estudos distintos realizaram testes semelhantes com probióticos em
beijupirás (Rachycentron canadum) estocados em sistemas de produção
diferentes.
No primeiro Geng et al., (2012) realizaram testes com probióticos comerciais
em alevinos estocados em tanques-rede no mar observando melhora da
digestibilidade e ganho de peso, aumento de células fagocitárias e
consequentemente aumento da resposta imune não específica e diminuição
significativa da mortalidade.
No segundo Garrido-Pereira et al. (2014), enriqueceram rotíferos e artêmias
com um probiótico comercial e ofertou-os a larvas em sistema de recirculação
de água (RAS) não observando nenhum resultado significativo.
A velocidade de recirculação da água nos filtros e no esterilizador Ultra Violeta
no

sistema

RAS

pode

ter

proporcionado

um

ambiente

hostil

ao

desenvolvimento de colônias bacterianas o que mostra a necessidade do
desenvolvimento de probióticos com maior capacidade de colonização do trato
gastro intestinal do peixe.

2.3 VÍBRIO
A família Vibrionaceae é um grupo de bactérias no qual se encontram tanto
organismos de vida livre, como os de vida simbiôntica. Compreendem uma
pequena parcela do total de bactérias marinhas, no entanto é um grupo de
grande valor. Dessa família destaca-se o gênero Vibrio que se apresenta como
o mais estudado por ser causador de doenças em humanos como infecção em
feridas, septicemia e gastroenterite. Todas as espécies pertencentes a essa
família são bacilos curvos ou retos (NISHIGUCHI ; JONES, 2004. FAO/WHO,
2001).
De acordo com o banco Mundial a estimativa de perdas com doenças na
aquicultura em todo mundo no ano de 1997 foi de US $ 3 bilhões
(SUBASINGHE et al., 2001). Em 2014 o Banco Mundial declarou que as
perdas para a indústria da aquicultura em todo o mundo são estimadas pela
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FAO em cerca de US $ 6 bilhões anualmente (Word Bank, 2014), causadas
principalmente pelo Vibrio spp., sendo este grupo predominante em ambientes
estuarinos e fazendas marinhas apresentando-se como fator limitante da
aquicultura marinha. Os sintomas mais comuns de contaminação por víbrios
patogênicos em organismos aquáticos são necrose intestinal, anemia, líquido
ascético, hemorragias petequiais na parede muscular e líquido na vesícula
gasosa (CHATTERJEE ; HALDAR, 2012).

2.3.1 Vibrio parahaemolyticus
O Vibrio parahaemolyticus é uma bactéria halófila, Gram-negativa, componente
natural da biota estuarina e da água do mar. A temperatura máxima de
crescimento pode chegar a 44°C, o crescimento ótimo apresenta-se com a
concentração de NaCl variando de 2% a 4%, grande tolerância a variação de
pH, sobrevivendo entre pH 4,8 e 11,0 (HERNÁNDES et al., 2005. CHAI; PACE,
1994), a sua distribuição se dá nas regiões costeiras temperadas e tropicais de
todo mundo (BERGEY, 1994).
Em seres humanos, cepas virulentas de V. parahaemolyticus são capazes de
causar infecções de feridas, septicemia ou mais comumente gastroenterite
aguda, o consumo de frutos do mar cru ou mal cozidos são os principais meios
de infecção (BROBERG; CALDER; ORTH, 2011).
Em estudos realizados com uma espécie de Baiacu (Tetraodon nigroviridis)
Peng et al. (2016) concluíram que o V. parahaemolyticus pode se espalhar
através da corrente sanguínea, após nove horas de injeção de solução
contento o vibrio, no abdômen do peixe, observou-se células da bactéria no
rim, baço e fígado do animal.
Nos sistemas aquícolas essas bactérias causam vibrioses em diversas
espécies marinhas, são os principais agentes patogênicos bacterianos
responsáveis pela alta mortalidade em várias espécies de peixes. O surto de
vibriose ocorre principalmente quando os organismos são expostos a altas
temperaturas, baixa qualidade da água e outros fatores de estresse
relacionados. A podridão da cauda e das barbatanas é a doença mais comum
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encontrada em muitas fazendas de peixes e causa sérias perdas econômicas
(MARUDHUPANDI et al., 2017).
Lee e colaboradores (2015) estudaram cepas de Vibrio parahaemolyticus
provenientes da Tailândia, China, Vietnã, México, Estados Unidos e Taiwan e
detectaram que 25% das cepas tornam-se virulentas ao incorporar um
plasmídeo que codifica uma proteína mortal para organismos aquáticos.
Na Índia de 2001 a 2014 quase 14.000 pacientes diarréicos internados no
Hospital das Doenças Infecciosas de Kolkata foram diagnosticados com 178
cepas distintas de V. parahaemolyticus (PAZHANI et al., 2014). Na Espanha 80
casos de infecção foram relatados no ano de 2004 após consumo de frutos do
mar contaminados (MARTINEZ-URTAZA et al., 2005 ).

2.4 RESISTÊNCIA BIOLÓGICA AS CONDIÇÕES GASTROINTESTINAIS E DE
AGREGAÇÃO
A colonização do trato intestinal por cepas antagonistas é uma característica
desejável de um probiótico, a aderência às células epiteliais do intestino
impede sua eliminação imediata proporcionando vantagem competitiva. Para
algumas bactérias probióticas a capacidade de agregação esta correlacionada
com a adesão. Bactérias agregadas podem formar biofilmes ou aderir-se na
superfície do intestino, diminuindo as chances de serem expulsas, facilitando a
exercerem suas atividades metabólicas (DEL RE et al., 2000, GRZEŚKOWIAK
et al., 2012).
A adesão inicialmente baseia-se em interações físicas que posteriormente
possibilitam

interações

específicas

entre

adesinas

e

receptores

complementares, esse processo quando ocorre entre bactérias da mesma
espécie é denominado autoagregação (ALANDER et al., 1997, ; PÉREZ et al.,
1998). A capacidade de adesão também é responsável por estabilizar a
barreira gastrointestinal, impedindo patógenos de colonizarem ou aderirem á
mucosa (GAGGÌA; MATTARELLI; BIAVATI, 2010).
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Para garantir a viabilidade e funcionalidade, as bactérias probióticas devem
suportar grande concentração de acidez e componentes da bile em condições
semelhantes à do trato intestinal do organismo hospedeiro (MENCONI et al.,
2014).
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3 OBJETIVO

O presente trabalho teve como objetivo a seleção in vitro de bactérias com
potencial probiótico que possam ser utilizadas no controle de Vibrio
parahaemolyticus.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Isolar bactérias do trato intestinal de peixes marinhos;



Selecionar e testar a capacidade de inibição das bactérias antagonistas
isoladas frente à Vibrio parahaemolyticus através dos métodos de
Picada central em Placa e Pour Plate.



Testar a capacidade biológica das bactérias antagonistas em colonizar e
resistir às condições do sistema gastrointestinal do hospedeiro.



Caracterizar as bactérias antagonistas em relação aos aspectos
morfológicos e fisiológicos.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 AQUISIÇÃO DOS PEIXES
Nesse estudo foram utilizados dois beijupirás (Rachycentron canadum) juvenis
provenientes do sistema experimental de recirculação de água do Laboratório
de Nutrição e Produção de Organismos Aquáticos (LANPOA), localizado no
Instituto Federal do Espírito Santo Campus Piúma (Ifes – Piúma) e duas
tainhas (Mugil liza) juvenis provenientes de ambiente natural, capturadas por
tarrafa nas coordenadas 20° 58’ 38.00” S 40° 43’ 08.85” O. Os peixes foram
encaminhados ao Laboratório de Ecologia Microbiana do Ifes – Piúma ainda
em estado de frescor, onde foram realizadas todas as análises.

4.2 SELEÇÃO DAS BACTÉRIAS PRODUTORAS DE ANTIMICROBIANOS
4.2.1 Isolamento das Bactérias
As bactérias foram isoladas através de adaptações no método proposto por
Muroga et al.(1987). Os peixes foram dissecados, sendo o trato intestinal
retirado, macerado e diluído a 10-1 em solução salina estéril (NaCl, 0,85%)
(figura 2), homogeneizado por 10 minutos, diluído serialmente até 10 -4 e
semeados, 100 µL de cada diluição, em placas de Petri contendo os meios de
cultura Leite Peptonizado (LP) e Ágar Triptona de Soja (TSA), incubados por 24
h à 30°C. Após o período de incubação, identificaram-se as diferenças
morfológicas entre as colônias bacterianas, isolando-as nos meios acima
citados e incubando-as novamente por 24 h à 30°C.
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Figura 2- Intestino de tainha inteiro, intestino de tainha
macerado com solução salina.

Fonte: Autor

4.2.2 Antagonismo Frente ao Patógeno
4.2.2.1 Teste de Inibição por Picada Central em Placa
O teste de inibição por picada central foi realizado com todas as bactérias
isoladas do intestino dos peixes. A bactéria V. parahaemolyticus foi incubada
em placas de Petri com o meio de cultura Ágar Nutriente com adição de 3% de
NaCl (ANS), por 24 h à 35 ºC. Diluiu-se o víbrio em caldo nutriente com 3% de
NaCl (CNS), acertou-se a D.O.600nm para 0,04 (108 ufc/mL) utilizando
espectrofotômetro, e inoculou em placas de Petri contendo ANS utilizando um
swab. Cada uma das cepas bacterianas isoladas dos peixes foi transferida para
as placas através de uma picada no centro, utilizando agulha de platina estéril,
incubou-se por 24 h à 30°C. Este teste foi realizado para verificação de
qualquer tipo de atividade antimicrobiana para posterior seleção para o teste de
inibição utilizando o método de Pour Plate (SILVA et al., 2010) (Figura 3).
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Figura 3- Halo de inibição de Bactérias isoladas de Tainhas (A) e Beijupira (B) frente o V.
parahaemoliticus.

Fonte: Autor

4.2.2.2 Teste de Inibição por Pour Plate
O V. parahaemolyticus tem seu crescimento ótimo em meio salino, o que
pode inibir parcial ou totalmente o crescimento de algumas bactérias. Esse
método consiste em sobrepor meios de cultura diferentes favorecendo o
crescimento de bactérias que possuem exigências nutricionais diferentes. As
bactérias antagonistas selecionadas através do método de picada central em
placas, foram incubadas por 24 h a 30°C. Preparou-se solução de V.
parahaemolyticus em solução salina estéril 0,85% NaCl (108 ufc/mL), dilui-se 1
mL dessa solução em 9 mL de ANS semi-sólido, vertendo-o sobre a bactéria
antagonista, incubou por 24 h à 30°C para observação de halos de inibição.

4.3

TESTES

DE

RESISTÊNCIA

BIOLÓGICA

ÁS

CONDIÇÕES

GASTROINTESTINAIS E DE AGREGAÇÃO
4.3.1 Ensaios de Tolerância ao pH Gástrico e Sal Biliar
As metodologias usadas foram propostas por Sansawat e Thirabunyanon
(2009). Para o teste de resistência em pH ácido acertou-se a D.O.600nm
referente a 108 ufc/mL de cada bactéria em CNS, transferiu-se 100 µL da
solução para 900 µL de solução salina tampão fosfato (pH a 2,5) e incubou-se
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por 3 h a 30°C. Após o período de incubação, transferiu-se 100 µL da solução
ácida para 900 µL de tampão fosfato, homogeneizou-se e semeou-se 50 µL
para placa com meio ANS. Após incubação de 24 h a 30°C realizou-se a
contagem do número de unidade formadora de colônias.
Para o teste de resistência a sais biliares, 100 µL da solução de cada bactéria
foi transferido para tubo contendo 900 µL de CN com 0,3% de Extrato de Bile e
incubados a 30°C por 24 h. 50 µL da suspensão foram esgotados em placa de
ANS, incubados por 24 h a 30°C para posterior contagem.

4.3.2 Teste de Autoagregação
Para este teste foi usado o método proposto por Grzeskowiak et al.(2012) com
adaptações. Cultivou-se a bactéria por 18 h à 25°C em CNS, transferiu-se uma
alíquota para solução de Tampão Fosfato até acertar a D.O. 600nm

à

concentração de 108 ufc/mL. Dividiu-se a solução em quantidades iguais em
dois tubos, um dos tubos foi denominado como controle e foi levado à estufa a
70°C por 20 minutos para inativação das bactérias. Após a inativação foi
realizada nova leitura de ambos os tubos e foram incubados a 25°C realizando
uma nova leitura da D.O.600nm após 1h.
O resultado foi obtido através da fórmula proposta por Grzeskowiak et
al.(2012).
AT = 1- (Tf

⁄ Ti ) x 100

Onde AT é a autoagregação, Tf é a leitura da D.O. 600nm após 1 hora de
incubação e Ti é a leitura da D.O.600nm anterior à incubação.

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS BACTÉRIAS
As bactérias foram caracterizadas quanto à morfologia das colônias, utilizando
lupa estereoscópica, as bactérias que apresentaram morfologia semelhantes
foram descartadas. O teste de coloração de Gram foi realizado após esfregaço
em lâmina, utilizando o corante cristal violeta por um minuto, solução de lugol
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por um minuto, seguido de descoloração em solução de álcool-acetona (1:1) e
contracorando com safranina.
Os testes bioquímicos foram realizados inoculando as bactérias em meios de
cultura específico: Ágar Tríplice Açúcar Ferro, Caldo Lisina Descarboxilase,
Ágar Citrato de Simmons, Ágar Lisina Ferro, Ágar Fenilalanina, Ágar Manitol,
Ágar verde brilhante vermelho de fenol de lactose de sacarose, Ágar Bile
Esculina.
O teste de catalase foi realizado após esfregaço em lâmina através da adição
de peróxido de oxigênio e, observação da atividade enzimática pela formação
de gás.
Observou-se a capacidade de crescimento e caracterização das colônias em
Ágar Tiossulfato-Citrato-Bile-Sacarose, Ágar Marine, Ágar Triptona de Soja e
Ágar MAN, ROGOSA e SHARPE, os dois últimos com adição de 0,1% de
corante azul de anilina.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 ISOLAMENTO BACTERIANO E SELEÇÃO DE ANTAGONISTAS
Foram isoladas 121 cepas bacterianas morfologicamente diferentes em cada
um dos meios de cultura utilizados. As bactérias isoladas foram estriadas nos
mesmos meios de cultura, totalizando 242 amostras diferentes para o teste de
antagonismo frente ao V. parahaemolyticus.
Todas as bactérias isoladas foram submetidas ao teste de picada central em
placa para observação preliminar de qualquer atividade antimicrobiana, 36
bactérias apresentaram resultados positivos e foram selecionadas para o teste
de inibição por Pour Plate, onde sete cepas apresentaram a presença de halos
de inibição frente ao patógeno (Tabela1) e foram escolhidas para as análises
posteriores.
O isolamento de um grande número de bactérias para seleção de poucas
antagonistas em potencial foi registrado por Fjellheim (2010), quando
compararam duas estratégias diferentes de seleção. Esses autores concluíram
que estratégias diferentes se completam: de 500 cepas isoladas apenas cinco
apresentaram potencial probiótico. Huys et al (2001) isolaram 127 cepas de
bactérias de linguado (Scophthalmus maximus) e apenas 12 apresentaram
potencial probiótico.
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Tabela 1- Bactérias selecionadas para teste de inibição por Pour
Plate frente o Vibrio parahaemolyticus. Resultados determinados
pela formação de halos de inibição e tamanho do halo observado.
Bactéria

Positivo

Negativo

W33B1

X

BI11

X

W34A

X

Tamanho do halo (mm)

W11C1

X

11

W11C2

X

11

W32D

X

W21B

X

W11E

X

W24B1

X

B21C

X

14

IMBA

X

W33B2

X

BI22

X

Inibição total

W12C

X

W14A

X

W23A

X

IABE

X

11

W12A

X

BI12

X

W32D1

X

W132

X

IPBB

X

AMBI21

X

W24B2

X

IMB2LP

X

3

W22A

X

10

W21E

X

W32H

X

W24B2

X

W24A

X

W33B3

X

W12A

X

W23B

X

W13D

X

W21B

X
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W32B

X

Fonte: autor

Os resultados encontrados para tamanhos dos halos de inibição são bem
próximos aos encontrados por Jatobá et al.(2008), esses registraram tamanho
mínimo de halo de inibição de 10 mm quando testaram 6 cepas de bactérias
Gram-positivas, isoladas de tilápia-do-nilo, frente a vários agentes patogênicos.
Compararam suas atividades antimicrobianas com o resultado de inibição de
diversos antibióticos onde todas as bactérias apresentaram atividade inibitória
maior que da oxitetraciclina. Das sete cepas aqui analisadas, cinco
apresentaram halos maiores que 10 mm. De acordo com Caipang et al.(2010),
halos com diâmetro maior que 6 mm indicam cepas com forte ação inibitória.

5.2 RESISTÊNCIA BIOLÓGICA ÁS CONDIÇÕES GASTROINTESTINAIS E DE
AGREGAÇÃO
5.2.1 Tolerância ao pH Gástrico e Sal Biliar
Sansawat e Thirabunyanom (2009) registraram taxas de sobrevivência acima
de 95% e 90% em pH 2,5 e bile 0,3% respectivamente para Bacillus subtilis
corroborando com os resultados aqui apresentados em que todas as bactérias
apresentaram ótimo crescimento em pH ácido formando biofilme em toda a
placa não permitindo a contagem (Tabela 2). Frente aos sais biliares os
resultados

mostraram-se

igualmente

positivos,

apresentaram taxa de sobrevivência acima de 50%.

todas

as

bactérias
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Tabela 2- Densidade óptica á 600nm e número de bactérias por mL utilizados para teste de
acidez em pH 2,5 e teste de tolerância a bile a 0,3%, contagem final e índice de
sobrevivência das bactérias antagonistas.
SC*- As bactérias cresceram em toda a placa não possibilitando a contagem.
Bactérias

D.O600nm

Contagem
inicial
(UFC/mL)

Contagem final

Bile

pH

Sobrevivência em %

Bile

pH

8

2,47 x 10

7

SC

90,12

>100

9

2,52 x 10

7

SC

99,13

>100

7

9,8 x 10

7

SC

>100

>100

8

5,44 x 10

7

SC

63,7

>100

W22A

0,07

2,5 x 10

W11C1

0,05

2,9 x 10

BI22

0,07

9,3 x 10

W11C2

0,04

1,5 x 10

IMB2LP

0,05

1,26 x 10

B21C

0,07

2,5 x 10

IABE

0,035

2,9 x 10

9

2,0 x 10

7

SC

98,4

>100

8

2,6 x 10

7

SC

89,6

>100

8

SC

SC

>100

>100

Fonte: autor

Costa et al.(2013) avaliaram 12 bactérias ácido-láticas, 8 apresentaram
desempenho abaixo de 50% expostas a sais biliares. Já Nikoskelainen (2001)
testaram seis bactérias probióticas usadas em humanos em concentrações de
10 % de bile de peixe, cinco delas não mostraram nenhuma diferença de
contagens até uma hora e meia de exposição, nota-se a concentração muito
elevada já que a concentração fisiológica da bile em peixes foi relatada como
sendo de 0,4% á 1,3% no trato gastrointestinal (BALCÁZAR et al., 2008)
Os sais biliares possuem ação detergente à membrana celular bacteriana
constituída de lipídeos e ácidos graxos, já o HCl se difunde através da
membrana até o citoplasma liberando prótons através de dissociação
(GUCHTE et al., 2002). A estirpe W11C2 apresentou a menor taxa de
sobrevivência, 63,7 %.
5.2.2 Capacidade de Agregação ao Intestino do Hospedeiro
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Seis bactérias apresentaram capacidade de agregação maior quando em sua
forma viável (Figura 3) com variação de 1,3% a 18,7%, resultados próximos
dos registrados por Grześkowiak et al.(2012) que apresentaram resultados de
autoagregação para bactérias probióticas variando de 5,4% á 15%. Kos et
al.(2003) em trabalho semelhante, apresentaram resultados de autoagregação
para Lactobacillus acidophilus, após 1h de incubação, próximos a 30%.
Figura 4- Comparação da capacidade de autoagregação das bactérias antagonistas em suas
formas viáveis e não viáveis. Azul- Formas viáveis. Vermelho- Formas não viáveis.
20%
18%
16%

Autoagregação

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
W11C1

W11C2

B21C

BI22

IABE

IMB2LP

W22A

Bactérias antagonistas
Fonte: autor

Algumas espécies de bactérias podem ser capazes de formar agregados
quando utilizados em formas não viáveis. Isso pode ser devido a alterações
específicas na superfície celular bacteriana causada pelo tratamento de
aquecimento para obter células não viáveis Grześkowiak et al.(2012), o que
pode explicar o resultado observado para a bactéria W11C1 que mostrou maior
autoagregação em sua forma não viável.

5.3 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E BIOQUÍMICA DAS CEPAS
ANTAGONISTAS
As bactérias que apresentaram formação de halos no teste de inibição por Pour
Plate foram caracterizadas morfologicamente (Tabela 2), pela capacidade de

35

multiplicação em meios de cultura específicos (Tabela 3) e através de testes
bioquímicos (Tabela 4). As cepas antagonistas apresentam características
específicas, dados que em conjunto possibilitam sua diferenciação.
5.3.1 Caracterização Morfológica

5.3.3.1 Tipo de Parede celular - Coloração de Gram
No presente estudo todas as bactérias foram isoladas de potenciais
hospedeiros marinhos com o intuito de selecionar bactérias que fazem parte ou
que transitem pelo trato intestinal do peixe, todas as bactérias antagonistas
possuem parede do tipo Gram-negativa.
O grande uso de probióticos para humanos e animais terrestres se concentra
nas bactérias Gram-positivas ácido lácticas (FULLER, 1989). Ao contrário, na
aquicultura os probióticos englobam bactérias Gram-negativas, Gram-positivas,
bacteriófagos, leveduras e microalgas (IRIANTO E AUSTIN, 2002).
Spanggaard et al.(2001) isolaram 1018 bactérias da pele, brânquias e intestino
de truta-arco-íris, dois terços eram Gram-negativas, do total 45 apresentaram
atividades inibitórias com dominância de bactérias do gênero Pseudomonas
frente ao Vibrio anguillarum.
Em estudo realizado em Taiwan, Chang e Liu (2002) testaram probióticos
comerciais para mamíferos em geral, o Bacillus toyoi e o Enterococcus
faecium, Gram-positivos, como antagonistas à bactéria Gram-negativa
Edwardsiella tarda, causadora de septicemia bacteriana em uma espécie de
enguia cultivada (Anquilla anquilla). Os probióticos testados não colonizaram
satisfatoriamente o intestino da enguia não apresentando inibição in vivo. A
inibição só ocorreu quando as concentrações dos probióticos superaram em mil
vezes a concentração do patógeno.
Hjelm et al.(2004) selecionaram 15 estirpes de Roseobacter spp de larvas de
linguado (Scophthalmus maximus) como agente antimicrobiano para Vibrio
anguillarum, Vibrio splendidus e Pseudoalteromonas diminuindo a mortalidade
das larvas vitelínicas a níveis significativos.
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Souza e colaboradores (2010) isolaram do trato digestivo de robalo-peva
(Centropomus parallelus) três colônias distintas de cepas de bactérias ácidolácticas, duas com morfologia de cocos e uma de bacilos, todas Grampositivas. Nos testes in vitro somente os cocos apresentaram antagonismo
frente o Vibrio harveyi e Vibrio alginolyticus.
Propriedades antagonistas de Pseudomonas sp contra Flavobacterium
psychrophilum foram determinadas quando Korkea-aho et al.(2011) realizaram
estudos com truta-arco-íris, já Balcázar et al.(2007) não conseguiram inibir o
crescimento desse mesmo patógeno usando cinco bactérias ácido-láticas
diferentes.
Balcazar et al.(2006) ressaltaram a importância de isolar-se o probiótico do
próprio organismo hospedeiro possibilitando maior chances de colonização e
sucesso da bactéria probiótica.

5.3.3.2 Formato das colônias
A Tabela 3 mostra as diferenças morfológicas entre as colônias de bactérias
observadas

visualmente

para

as

características

regularidade da borda, coloração e brilho das colônias.

formato

da

colônia,
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Tabela 3- Caracterização das colônias de bactérias antagonistas segundo aspectos
morfológicos.
Bactéria

Formato da colônia

Borda

Cor

Brilho

Variando de branco leitoso a
W11C1

Redondo

Irregular

transparente

Brilhante

W11C2

Redondo

Regular

Branco transparente

Brilhante

Leitoso no centro e
B21C

Redondo

Regular

transparente nas bordas

Brilhante

BI22

Redondo

Regular

Branco leitoso

Brilhante

IABE

Redondo

Regular

Branco amarelado

Opaco

IMB2LP

Redondo

Regular

Branco transparente

Brilhante

W22 A

Redondo

Regular

Branco leitoso

Brilhante

Fonte: autor

As bactérias apresentaram pouca diferenciação morfológica dentre as
características observadas, apenas para o quesito coloração observou-se mais
de dois padrões. No entanto, tal caracterização possibilita uma identificação
prévia, utilizando os padrões encontrados, nos estudos de colonização
intestinal de peixes. Posteriormente, pode ser realizada uma identificação mais
específica.

5.3.3.3 Crescimento em meios de cultura específicos
A Tabela 4 compara as diferentes cepas probióticas isoladas de peixes, entre
si, e com o patógeno V. parahaemolyticus.
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Tabela 4- Caracterização das bactérias antagonistas e do Víbrio parahaemolyticus de acordo com o meio de
cultura e corante utilizado.
Crescimento
bacteriano
em meios de
cultura

Vibrio

W11C1

W11C2

TCBS

Colônias
verdes,
meio de
cultura
verde

Colônias
verdes,
meio de
cultura
verde

Colônias
amarelas,
meio de
cultura
amarelo

IMB2LP

W22A

B21C

Colônias
amarelas,
meio de
cultura
amarelo

Sem
crescimento

Colônias
amarelas,
meio de
cultura
amarelo

Colônias
amarelas,
meio de
cultura
amarelo

Crescimento Crescimento Crescimento Crescimento
bom,
bom,
bom,
bom,
colônias
colônias
colônias
colônias
brancas
brancas
brancas
brancas

Crescimento
bom, colônias
brancas

Crescimento
bom,
colônias
brancas

Crescimento
bom,
colônias
brancas

Crescimento
bom,
colônias
brancas

Sem
Sem
crescimento crescimento

Colônias
azuis claras

Colônias
azuis claras

Colônias
transparentes
acinzentada

Sem
crescimento

Colônias
azuis claras

Colônias
azuis claras

Colônias
Colônias
TSA com 0,1%
cinzas, meio cinzas, meio
de azul de
de cultura
de cultura
anilina
marrom
marrom

Colônias
cinzas, meio
de cultura
marrom

Colônias
cinzas, meio
de cultura
marrom

Colônias
cinzas, meio
de cultura
marrom

Colônias
cinzas, meio
de cultura
marrom

Colônias
cinzas, meio
de cultura
marrom

Colônias
cinzas, meio
de cultura
marrom

Ágar marine

MRS com
0,1% de azul
de anilina

BI22

IABE

Colônias
amarelas e
preta, meio
de cultura
amarelo

Fonte: autor

Na caracterização de acordo com o meio de cultura e corantes utilizados
observou-se crescimento satisfatório em todos os meios não apresentando
nenhuma diferença entre as colônias cultivadas no meio TSA com 0,1% de azul
de anilina e no meio Ágar marine, o que pode vir a dificultar a recuperação das
bactérias quando administradas in vivo.

5.3.3.4 Caracterização bioquímica
Os resultados dos testes bioquímicos (Tabela 5) podem ser usados para uma
identificação mais específica facilitando a recuperação das bactérias quando
aplicadas

em

vivo

e

diferenciando-as

do

agente

patogênico

Vibrio

parahaemolyticus através da identificação do metabolismo específico de cada
bactéria.
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Os testes foram realizados para entender melhor o metabolismo de cada
bactéria, o que auxiliará em testes in vivo, na recuperação dessas bactérias do
intestino dos peixes.

Tabela 5- Caracterização das bactérias antagonistas e do Vibrio parahaemolyticus através de
testes bioquímico.
Vibrio

W11C1

W11C2

BI22

IABE

IMB2LP

W22A

B21C

Fermentação de

Glicose

+

+

+

+

+

-

+

+

Carboidratos

Lactose

-

+

-

+

+

-

+

-

Sacarose

-

+

-

+

+

-

+

-

Manitol

+

-

-

+

-

-

+

-

Produção

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

de gás
Produção de
H2S
Descarboxilação
ou desaminação
de lisina
Desaminação de
fenilalanina
Utilização de
citrato como
fonte de C
Hidrólise de
esculina em
presença de bile
Atividade da
enzima catalase
Fonte: autor

Com a combinação dos resultados observados torna-se possível a recuperação
de qualquer uma das oito bactérias, mesmo quando aplicadas em conjunto. A
importância dessa recuperação se dá frente a determinação da contagem final
de uma bactéria alvo após a ingestão e colonização do trato gastrointestinal do
peixe, possibilitando conhecer o seu desenvolvimento no organismo do
hospedeiro.
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No

teste

de

fermentação

de

carboidratos

foi

possível

diferenciar

metabolicamente as bactérias a partir da combinação de diferentes substratos.
O Víbrio não apresentou fermentação com lactose e sacarose diferenciando-o
das bactérias W11C1, BI22, IABE e W22A. O Vibrio parahaemolyticus foi a
única bactéria que apresentou resultado positivo para a descarboxilação da
lisina tornando bem simples o processo de recuperação da bactéria do trato
gastrointestinal quando aplicado in vivo conjuntamente com as bactérias aqui
selecionadas como potencial probiótico.
Constatou-se a formação de H2S a partir de aminoácidos ou compostos que
contenham enxofre para as bactérias W11C1, IABE e B21C após a observação
da formação de Sulfeto de Ferro, insolúvel e negro (Figura 5 A).
Figura 5- A- Precipitação de Sulfeto de Ferro a partir da decomposição
de aminoácidos e formação de H2S. B- Meio alcalinizado comprovando
o uso de citrato como fonte exclusiva de Carbono.

Fonte: Autor

O Vibrio parahaemolyticus e as bactérias W22A e B21C não apresentaram a
utilização de citrato como única fonte de Carbono para obtenção de energia. As
demais bactérias apresentaram o meio alcalinizado (coloração azul) (Figura 5
B), confirmando serem capazes de usar o citrato como fonte exclusiva de
Carbono.
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5.4 Potencial Probiótico
As bactérias isoladas de Beijupirá BI22 e B21C foram as que apresentaram
maior potencial probiótico seguidas da IABE também de Beijupirá, por fim as
bactérias isoladas da Tainha W11C2 e W22A (Tabela 6).

Tabela 1- Compararação do potencial de inibição frente ao Vibrio parahaemolyticus,
autoagregação e tolerância a bile e acidez das bactérias antagonistas.

Bactérias Inibição Autoagregação

Tolerância á
bile
+++

Tolerância á
acidez
++++

W11C1

++

W11C2

++

++

++

++++

BI22

++++

++

++++

++++

IABE

++

+++

++++

++++

+

++++

+++

++++

W22A

++

+

+++

++++

B21C

+++

++

+++

++++

IMB2LP

Fonte: autor

Das sete cepas selecionadas apenas a cepa W11C1, isolada de tainha, não
atendeu os requisitos para ser determinada como um potencial probiótico.
Apesar de apresentar boa capacidade de inibição, tolerância a bile e a acidez
não possui capacidade de adesão o que limita sua atividade probiótica, no
entanto estudos sobre as propriedades de adesão de algumas formas de
bactérias necessitam de mais investigação (GRZEŚKOWIAK et al., 2012).
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6 CONCLUSÃO

O estudo apresenta seis bactérias com atividades probióticas frente o agente
patogênico Vibrio parahaemolyticus. Explorou-se a flora intestinal de peixes
marinhos confirmando a diversidade bacteriana e a potencialidade de
desenvolvimento antimicrobiano a partir de organismos do próprio meio.
Todas as bactérias selecionadas apresentaram coloração para Gram negativo
confirmando a potencialidade desse grupo como agente probiótico, por fazer
parte da microbiota peixe.
As bactérias isoladas do trato gastrointestinal dos Beijupirás cultivados em
sistema de recirculação de água apresentaram maior antagonismo no controle
do V. parahaemolyticus e maior resistência às condições do organismo do
hospedeiro, podendo ser consideradas potenciais probióticos.
Ressalta-se que o comportamento de cepas probióticas pode variar de acordo
com a espécie alvo. Recomenda-se a continuação do estudo com testes in vivo
para averiguação da toxicidade e da eficiência das cepas como probióticos.
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