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Entre os distintos mecanismos metabólicos responsivos a fatores ambientais estressores encontram-se as
melaninas.  Estas  não  são  essenciais  para  o  crescimento,  mas  podem  determinar  maior  virulência,
vantagem adaptativa e capacidade de sobrevivência em condições adversas como radiação UV e agentes
oxidativos.  Em Aeromonas,  acreditava-se  que a  pigmentação ocorria  pela  produção de melanina base
L-DOPA  (L-3,4-  dihydroxyfenilalanina).  No  entanto,  estudos  realizados  com  cepas  de  Aeromonas
produtoras  de  pigmento  mostram que  a  pigmentação  ocorre  pela  produção  de  piomelanina  através  da
auto  oxidação  e  polimerização  do  ácido  homogentésico  (HGA).  Este  trabalho  tem  como  objetivo
identificar  a  influência  da  adição  de  glicose,  tirosina  na  produção  de  piomelaninas  além  do
comportamento do pH e consumo de glicose por A. hyidrophila  (IBAer 109). Os meios foram mantidos
sob  agitação  de  150  rpm  e  temperatura  de  35º  C.  Foram  realizados  dois  ensaios  utilizando  meio
Luria-Bertani (LB) líquido, um contendo glicose (9 g/L) tamponado com tris HCl pH 8,5 e não tamponado,
e  outro  ensaio  utilizando tirosina  (1  g/L).  Foi  também avaliada  a  produção de  melanina  em meios  com
glicose  e  2-desoxi-D-glicose  (2-dG).  A  produção  de  pigmento  e  o  crescimento  foram  avaliados  em
espectrofotômetro a 400nm e 600nm, respectivamente, convertendo os valores da piomelanina para g/L
com base em curva padrão.  O consumo de glicose foi  avaliado por  DNS.  Os resultados mostram que a
produção de pigmento sofre influencia positiva da adição de tirosina, precursor da via de síntese destes
pigmentos, não alterando o pH do meio. Em meio completo não tamponado, com glicose, foi observada
diminuição  expressiva  do  pH  nas  primeiras  12  horas,  tendo  baixo  consumo  de  glicose  e  significativa
interferência  na  produção  de  pigmento  pela  bactéria.  Neste  sentido  cabe  lembrar  que  as  enzimas
responsáveis  pela  produção  de  melaninas  apresentam  atividade  apenas  em  pH  básico.  Assim  sendo,
quando  tamponado,  ocorre  um  decréscimo  inicial  do  pH  elevando-se  na  sequência,  sendo  a  glicose
consumida nas 24 horas iniciais e a produção de piomelanina alcança os valores do controle ao longo do
tempo. Em meios com 2-dG não foi constatada produção de melanina, apesar do pH alcalino. O conjunto
dos resultados permite concluir que a produção de melanina é: (1) estimulada pela presença do precursor
tirosina;  (2)  sofre  repressão  catabólica  por  glicose;  (3)  é  afetada  pela  redução  de  pH  decorrente  da
produção de ácidos a partir de glicose.
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