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RESUMO 
 
GOBBI, D. D. S. Caracterização fenotípica e genotípica de isolados de 
Arcobacter spp. provenientes de suínos. [Phenotypic and genotypic 
characterization of Arcobacter spp. strains from swine]. 2013. 73 f. Tese (Doutorado 
em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Dentre as espécies conhecidas do gênero Arcobacter, as espécies A. butzleri, A. 

cryaerophilus e A. skirrowii são consideradas potecialmente zoonóticas, podendo ser 

transmitidas por alimentos de origem animal. O presente estudo teve como objetivos 

isolar e caracterizar fenotipica e genotipicamente cepas de Arcobacter spp. 

provenientes de carcaças de suínos e amostras de ambiente de abatedouro 

localizado no Estado de São Paulo. As cepas isoladas foram submetidas a reação 

em cadeia pela polimerase para a identificação e detecção de um grupo de genes de 

virulência. A concentração inibitória mínima frente a nove antimicrobianos usados 

para o controle da infecção pelo agente foi determinada e as cepas foram analisadas 

através do PFGE e pelo AFLP. Dentre as 30 carcaças avaliadas, 25 foram positivas 

para o agente e 70 cepas foram selecionadas e identificadas como Arcobacter spp. 

As espécies isoladas foram A. butzleri (n=61), A. cryaerophilus (n=7) e A. skirrowii 

(n=2). A frequência dos possíveis genes de virulência encontrada variou de 71,4% a 

100% para os genes tlyA, pldA, cj1349, ciaB, cadF e mviN. Não foram detectados os 

genes hecA, hecB e irgA. O perfil de virulência ciaB/ cj1349/ mviN/ cadF/ pldA/ tlyA 

foi o mais frequente e detectado em 66% das cepas. Todas as cepas foram 

sensíveis à gentamicina e tetraciclina e 77,1% foram multirresistentes, dentre estas 

o perfil mais frequente foi de resistência a azitromicina/ florfenicol/ ácido nalidíxico/ 

telitromicina/ clindamicina Houve grande diversidade genotípica entre as cepas 

através do PFGE e do AFLP, e ambas a técnicas apresentaram o mesmo poder 

discriminatório na análise das cepas isoladas.  

 

Palavras-chaves: Suínos. Arcobacter. genes de virulência. AFLP. PFGE. CIM. 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

GOBBI, D. D. S. Phenotypic and Genotypic characterization of Arcobacter spp. 
strains from swine. [Caracterização fenotípica e genotípica de isolados de 
Arcobacter spp. provenientes de suínos]. 2013. 73 f. Tese (Doutorado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 
Among the known species of the genus Arcobacter, the species A. butzleri, A. 

cryaerophilus and A. skirrowii are considered potentially zoonotic and can be 

transmitted by food of animal origin. This study aimed to isolate and characterize 

phenotypically and genotypically strains of Arcobacter spp from swine carcasses and 

slaughterhouse environment samples located in the State of São Paulo. The isolated 

strains were subjected to polymerase chain reaction for identification and detection of 

a group of putative virulence genes. The minimum inhibitory concentration was 

determined against nine antimicrobials indicated for the control of infection by the 

agent and the strains were analyzed by PFGE and by AFLP. Among the 30 

carcasses evaluated, 25 were positive for the agent and 70 strains were selected and 

identified as Arcobacter spp. The isolated species were A. butzleri (n = 61), A. 

cryaerophilus (n = 7) and A. skirrowii (n = 2). The frequency of virulence genes found 

ranged from 71.4 % to 100 % for genes tlyA , pldA , cj1349 , ciaB , cadF and mviN . 

The genes hecA, hecB and irgA were not detected. The virulence profile ciaB/ 

cj1349/ mviN/ cadF/ pldA/ tlyA was the most frequent and detected in 66 % of the 

strains. All strains were susceptible to gentamicin and tetracycline and 77.1% were 

multirresistant, among these the most common profile of resistance was 

azithromycin/ florfenicol/ nalidixic acid/ telithromycin/ clindamycin There were large 

genotypic diversity among strains by PFGE and AFLP and both techniques showed 

the same discriminatory power in the analysis of the isolated strains . 

 

Key words: Swine. Arcobacter. putative virulence genes. AFLP. PFGE. MIC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O gênero Arcobacter é composto por dezessete espécies e pertence à família 

Campylobacteriaceae. As espécies A. butzleri, A. cryaerophilus e A. skirrowii estão 

relacionadas com infecções em seres humanos e animais de produção. 

  Por muitos anos estes agentes foram considerados como pertencentes ao 

gênero Campylobacter. Assim como ocorre com as campilobactérias, o sucesso 

para o isolamento deste micro-organismo é influenciado pelas exigências 

diferenciadas de seu crescimento in vitro, já que possui crescimento fastidioso e 

difícil caracterização através de provas bioquímicas. 

 É considerado um agente potencialmente zoonótico, que pode ser transmitido 

por alimentos ou pela água contaminados. Os produtos de origem animal, em 

especial aqueles oriundos de aves e suínos, têm sido associados com a veiculação 

do agente. A epidemiologia do micro-organismo é pouco elucidada, algumas 

questões referentes à cadeia de transmissão dos alimentos para o ser humano 

necessitam ser mais bem compreendidas. 

 O presente estudo teve por objetivo caracterizar fenotípica e genotipicamente 

cepas do gênero Arcobacter isoladas de carcaças de suínos ao abate. A 

caracterização fenotípica foi baseada na análise do perfil de sensibilidade a 

antimicrobianos frequentemente utilizados na terapêutica contra Campylobacter. A 

caracterização genotípica baseou-se na identificação das espécies envolvidas e na 

detecção de genes de virulência através da PCR, caracterização das cepas através 

do Polimorfismo do Comprimento dos Fragmentos Amplificados- (AFLP) e da 

Eletroforese em Gel Pulsado (PFGE). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 São descritos a seguir os pontos mais relevantes sobre Arcobacter spp. 
 

 

2.1  ETIOLOGIA 
 

 

 Arcobacter spp é uma bactéria pertencente à família Campylobacteraceae, 

que também abrange as bactérias do gênero Campylobacter e Sulfurospirillum 

(COLLADO; FIGUERAS, 2011). 

 O gênero Arcobacter foi descrito em 1991 por Vandamme e integra bactérias 

que no passado eram classificadas como pertencentes ao gênero Campylobacter, e 

por suas características de crescimento in vitro eram conhecidas como 

Campylobacter aerotolerantes (PHILLIPS, 2001). Vandamme reclassificou 77 

diferentes espécies de Campylobacter em cinco grupos distintos de Arcobacter. 

(JOHNSON; MURANO, 1999). O isolamento do agente foi descrito pela primeira vez 

em 1977 a partir de fetos abortados de bovinos (VILLARRUEL-LOPEZ et al., 2003). 

 É considerado um gênero atípico dentro da classe Epsiloproteobactérias 

porque suas espécies são isoladas de diversos habitats e hospedeiros (LEVICAN et 

al., 2013). 

 São micro-organismos Gram negativos, com aproximadamente 0.2- 0.9 µm 

de largura por 0.5-3 µm de comprimento, que crescem tanto em atmosfera 

microaeróbica como aeróbica, não são esporulados, são curvos e possuem um 

flagelo polar. Sua temperatura de crescimento varia de 15 a 37°C, sendo que podem 

crescer a 30°C após isolamento primário em atmosfera microaeróbica (SNELLING et 

al., 2006). Podem sobreviver à temperatura de 4°C comumente encontrada em 

abatedouros e estabelecimentos processadores de alimentos, e são inativados em 

poucos segundos a 55°C (ATANASSOVA et al., 2008). 

 Por serem extremamente semelhantes às bactérias do gênero Campylobacter 

spp., algumas características são utilizadas para diferenciá-los dos micro-

organismos deste gênero: não são capazes de crescer a 42°C, possuem 

crescimento ótimo a 30°C em aerobiose e apresentam o conteúdo de G+C que varia 

de 27 a 30 mol % (PHILLIPS, 2001). 
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 Assim como ocorre com as espécies de Campylobacter, a rotina de 

identificação e diferenciação é laboriosa, pois esses micro-organismos possuem 

crescimento fastidioso (ATABAY et al., 2002; ATABAY; WAINO; MADSEN, 2006). 

 Atualmente o gênero é composto pelas seguintes espécies: A. butzleri, A. 

cryaerophilus, A. nitrofigilis, A. skirrowii, A. cibarius, A. halophilus (COLLADO et al., 

2008), A. mytili (COLLADO et al., 2009), A. thereius (HOUF et al., 2009), A. defluvii 

(COLLADO et al., 2011), A. molluscorum (FIGUERAS et al., 2011a), A. marinus, A. 

trophiarium (DE SMET et al., 2011), A. ellisii (FIGUERAS et al., 2011b), A. 

bivalviorum (LEVICAN et al., 2012), A. venerupis (LEVICAN et al., 2012) A. cloacae 

e A. suis (LEVICAN; COLLADO; FIGUERAS, 2013). 

As espécies A. butzleri, A. cryaerophilus e A. skirrowii estão relacionadas com 

doenças em seres humanos e em animais de produção, e são as mais estudadas do 

gênero (KAYMAN et al., 2012; LAPPI et al., 2013). 

 A. cibarius, A. thereius, A. trophiarum e A. suis foram isoladas de frangos e 

suínos, mas não foram detectadas em amostras de fezes humanas (HOUF et al., 

2005; HO et al., 2007; HOUF et al., 2009; LEVICAN et al., 2013). 

 A. nitrofigilis é um organismo que fixa nitrogênio encontrado em associação a 

uma planta pantanosa chamada Spartina alterniflora (SNELLING et al., 2006; 

PEJCHALOVÁ et al., 2008).  

As espécies A. halophilus, A. mytili, A. molluscorum, A. marinus, A. ellisii, A. 

bivalviorum e A. venerupis foram encontradas em matrizes ambientais (sedimentos 

marinhos, lagunas hipersalinas e água do mar) e frutos do mar, como mariscos, 

mexilhões, amêijoas e estrelas-do-mar (FIGUERAS et al., 2011; LEVICAN et al., 

2012). 

A. defluvii e A. cloacae foram isoladas em tubulações de água de esgoto 

(COLLADO et al., 2011; LEVICAN; COLLADO; FIGUERAS, 2013). 

Graças à grande diversidade de hospedeiros das espécies deste gênero, ele 

é bastante heterogêneo (HO; LIPMAN; GAASTRA, 2008). A espécie A. butzleri é 

capaz de crescer em meio contendo 1% de glicina e 1,5% de NaCl numa faixa de pH 

entre 5 e 8,5 e possui fraca reação à catalase e resistência ao cloreto de cádmio. Já 

A. cryaerophilus possui forte atividade da catalase e é sensível ao cloreto de cádmio. 

Tais características são utilizadas para diferenciar as duas espécies quando em 

meio de cultivo (HARMON et al., 1997; LEHNER; TASARA; STEPLAN, 2005). 
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 Para A. butzleri, 24 horas de incubação podem ser o suficiente para observar 

colônias visíveis, enquanto 48 a 72 horas podem ser necessárias para o crescimento 

de A. cryaerophilus e A. skirrowii, respectivamente (VAN DRIESSCHE; HOUF, 

2007). 

 Além disso, as colônias de A. butzleri podem ser diferenciadas das outras 

duas espécies por serem maiores e crescerem mais rapidamente (ATABAY; 

CORRY; ON, 1998). O tamanho da colônia pode variar de 1 a 3 mm, com coloração 

de amarela a bege (HARRAB; SCHWARTZ; WENZEL, 1998). Algumas colônias 

podem ou não ser Alfa - hemolíticas. 

Alguns autores sugerem a classificação da espécie A. cryaerophilus em dois 

grupos distintos: 1A e 1B através da restrição do DNA com a enzima Pvu II 

(OLIVEIRA; BARCELLOS; BOROWSKI, 1999).  

 

 

2.1  PATOGENICIDADE 

 

 

Apenas as espécies A. butzleri, A. cryaerophilus e A. skirrowii são 

consideradas patogênicas para o homem e animais (NEWELL,1997). Até o 

momento, os mecanismos de patogenicidade e os possíveis fatores de virulência do 

agente são pouco conhecidos (FERNÁNDEZ et al., 1995). 

 Sabe-se que algumas cepas podem ou não ser alfa-hemolíticas, porém não 

se conhece a relação desta característica na virulência do micro-organismo 

(ATABAY et al., 2002).  

 Fernandez et al. (1995) determinaram a existência de toxinas ou capacidade 

de invasão de dois isolados de A. cryaerophilus a partir de um feto bovino abortado 

e fezes de suíno. A presença de toxinas foi avaliada através do teste em alça ligada 

de rato, que resultou na distensão das alças com acúmulo de fluído e no aumento da 

concentração de eletrólitos dentro do lúmen intestinal. No mesmo estudo a 

capacidade de invasão tecidual pelo agente foi avaliada em culturas celulares HEP-

2, nas quais foi observada a invasão das células pelos micro-organismos dos dois 

isolados. 
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 Wesley et al. (1996) infectaram experimentalmente leitões de apenas um dia 

de vida obtidos por cesariana e privados do recebimento do colostro, com cepas de 

A. butzleri, A. cryaerophilus e A. skirrowii. O tempo de eliminação fecal do agente foi 

avaliado e os leitões que receberam as cepas de A. butzleri eliminaram o agente por 

até 10 dias, o que indica a colonização intestinal e multiplicação do agente no 

organismo. O tempo de eliminação das outras espécies foi bem reduzido, o que 

pode sugerir uma menor capacidade de colonização pelas mesmas. 

 Villarruel-López et al. (2003) testaram cepas de Arcobacter spp. isoladas de 

diversos tipos de carne e as testaram em cultivo de células Vero. Noventa e cinco 

por cento das cepas produziram efeito citotóxico na linhagem testada, sendo que 

38% das cepas induziram um efeito tipo elongamento celular, indicativo de produção 

de enterotoxina. Outro efeito observado em algumas cepas foi a formação de 

vacúolos, possivelmente relacionados com a produção de uma toxina de 

vacuolização. 

Ho et al. (2007) pesquisaram a habilidade de adesão, invasão e indução da 

expressão da interleucina-8 em linhagens de células epiteliais intestinais humanas e 

suínas. Todas as cepas estudadas aderiram e induziram a produção de IL-8. A 

cibarius apresentou a maior habilidade de adesão, e apenas A. cryaerophilus invadiu 

as células. 

 O estudo do genoma de A. butzleri ATCC 49616 revelou que essa cepa 

possui possíveis determinantes de virulência como os genes cadF e cjl1349, que 

codificam proteínas que se ligam à fibronectina e auxiliam a célula bacteriana a 

aderir em células epiteliais; o gene ciaB codificador do antígeno invasivo B que 

contribui para invasão da célula hospedeira; o gene irgA que codifica uma proteína 

de membrana regulada pelo ferro e está associada a aquisição de ferro pela célula 

bacteriana, o gene hecA codificador de hemaglutinina filamentosa associada a 

adesão, o gene hecB, associado a proteína ativadora da hemolisina, o gene tlyA que 

codifica a hemolisina, o gene da fosfolipase pldA associada a lise de eritrócitos e o 

fator de virulência mviN que é homólogo a lipase II lipídica de Escherichia coli, este 

fator tem sido associado a capacidade de evasão do sistema imune inato (MILLER 

et al., 2007). 

 A detecção dos nove genes associados aos determinantes de virulência 

descritos acima foi proposta por Douidah et al. (2012) através da reação em cadeia 
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pela polimerase. Cepas de A. cryaerophilus e A. skirrowii foram testadas e nenhuma 

delas carreou todos os nove genes encontrados na cepa de A. butzleri ATCC 49616, 

o que pode sugerir um potencial de virulência diferente entre estas espécies, 

justificado ainda pela alta heterogeneidade em seus genomas.  

 Levican et al. (2013) testaram a capacidade invasiva de cepas de Arcobacter 

spp. em células da linhagem celular Caco-2. Das 17 espécies reconhecidas do 

gênero, apenas A. halophilus e A. marinus não integraram o experimento. Neste 

estudo, apenas cepas de A. bivalviorum não invadiram as células; as espécies mais 

invasivas foram A. trophiarum, A. skirrowii, A. cryaerophilus, A. butzleri e A. defluvii. 

As cepas mais invasivas foram isoladas de fezes de animais ou do esgoto. Não foi 

possível estabelecer uma relação entre a capacidade de invasão dessas cepas com 

a detecção dos genes de virulência pela M-PCR.  

 Até o momento, a relação entre a detecção desses genes e sua expressão 

vinculada a fatores ambientais ainda não foi estabelecida, sendo necessários mais 

estudos para compreensão do papel desses possíveis fatores de virulência na 

patogenicidade do Arcobacter (DOUIDAH et al., 2012; LEVICAN et al., 2013). 

 

 

2.2  EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 Arcobacter spp. foi relatado em diversos países: Nova Zelândia 

(BRIGHTWELL et al., 2007); Dinamarca (ATABAY et al., 2002); Bélgica (HOUF et 

al., 2003); Turquia (ON; HARRINGTON; ATABAY, 2003); Alemanha (HARRAB; 

SCHWARTZ; WENZEL, 1998; ATANASSOVA et al., 2008); Brasil (OLIVEIRA et al., 

1999b; GOBBI, 2010); Reino Unido (SNELLING et al., 2006); Itália (VANDAMME et 

al., 1993); África do Sul (DIERGAARDT et al., 2004); Austrália (RIVAS; FEGAN; 

VANDERLINDE, 2004); Suíça (LEHNER; TASARA; STEPLAN, 2005); Espanha 

(COLLADO et al., 2008; FIGUERAS et al., 2011a; LEVICAN et al., 2012); República 

Checa (PEJCHALOVÁ et al., 2008); Irlanda (HAMILL; NEILL; MADDEN, 2008); 

Estados Unidos (WESLEY, 2007); India (PATYAL et al., 2011); Austrália (DUFFY; 

FEGAN, 2012); Malásia (SHAH et al., 2013). 

 O agente é associado à doença em seres humanos e em animais, isolado a 

partir de diversos tipos de tecidos: fetos bovinos e suínos resultantes de abortos 
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(OLIVEIRA et al., 1997; ON; HARRINGTON; ATABAY, 2003); fezes de animais de 

diversas espécies (VAN DRIESSCHE et al., 2003; ATABAY; WAINO; MADSEN, 

2006); carcaças de aves e suínos (ATABAY; CORRY; ON, 1998; HARRAB; 

SCHWARTZ; WENZEL, 1998; OLIVEIRA et al., 2003; KABEYA et al., 2004); 

produtos de origem animal (ZANETTI et al., 1996; OHLENDORF; MURANO, 2002; 

HOUF et al., 2003; LAPPI et al., 2013) e a partir das fezes e da cultura do sangue de 

indivíduos que sofreram de gastroenterite e bacteremia (VANDAMME et al., 1992; 

ENGBERG et al., 2000; LAU et al., 2002; KAYMAN et al., 2012). 

 Outros integrantes do gênero, ainda não isolados de mamíferos, são 

encontrados no ambiente aquático, como a água do mar, lagunas hipersalinas e nos 

encanamentos da rede de esgoto. Algumas espécies foram primeiramente 

identificadas a partir de mexilhões, mariscos e ostras (DIERGAARDT et al., 2004; 

FIGUERAS et al., 2011a, b; LEVICAN et al., 2012; LEVICAN; COLLADO; 

FIGUERAS, 2013). 

 

 

2.3  PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

 

 As vias mais importantes de transmissão de Arcobacter spp. para seres 

humanos são os produtos de origem animal e água contaminados(HAMILL; NEILL; 

MADDEN, 2008). 

 Em relação aos reservatórios do agente, os animais de produção são 

importantes carreadores, principalmente aves e suínos. O agente foi isolado do 

intestino de animais saudáveis de diferentes espécies como bovinos, suínos, ovinos 

e equinos (LEHNER; TASARA; STEPLAN, 2005).  

 Lipman et al. (2008) estudaram a presença de Arcobacter spp. em galinhas 

poedeiras e a possível transmissão para os ovos. Os resultados demonstraram a 

presença do agente no trato intestinal (com uma prevalência variável de 20 a 85%), 

mas não nos ovos. Assim como ocorre com o Campylobacter, não existe consenso 

sobre a possibilidade de transmissão vertical do agente para o ovo. 

 Arcobacter spp. é encontrado em carnes de aves e suínos, e em carnes de 

origem bovina e ovina, em menor freqüência (WESLEY, 2007). Além disso, o agente 
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foi isolado de leite cru de vacas com mastite e de primatas não humanos com 

diarréia (VAN DRIESSCHE et al., 2003). 

 Dentre as espécies conhecidas, A. butzleri é a mais comumente isolada de 

produtos de origem animal, assim como em carcaças de aves e suínos (PHILLIPS, 

1999). 

 Pouco foi esclarecido a respeito da epidemiologia do Arcobacter spp. em 

abatedouros. Kabeya et al. (2004) e Ho et al. (2008) defendem a hipótese de que as 

carcaças de frangos são contaminadas após o abate, em etapas como a escalda. 

Houf et al. (2000) acreditam que o procedimento de abate pode não ter papel 

importante nos níveis de contaminação de carcaças de frango, uma vez que a 

bactéria não foi isolada do equipamento de abate antes do início das atividades. 

Sabe-se que A. butzleri é capaz de colonizar as superfícies de equipamentos 

feitos de aço, cobre e polietileno, o que reforça a questão da formação dos biofilmes 

em abatedouros, tornando a contaminação do local persistente 

(KJELDGAARD;JORGENSEN; INGMER, 2009; SHAH et al., 2013). 

 Em relação à prevalência em carcaças de suínos no Brasil, Oliveira et al. 

(2003), isolaram Arcobacter spp. a partir de 21 carcaças, dentre 74 avaliadas 

(29,3%) em abatedouro do Sul do país enquanto Gobbi (2010) analisou 120 

carcaças suínas provenientes de abatedouros do Estado de São Paulo e obteve 

71,6% de carcaças positivas para o gênero.  

 Collins et al. (1996) analisando amostras de carne de diferentes abatedouros 

descrevem uma frequência que variou de 5 a 90%, enquanto Boer et al. (1996) 

isolaram o agente em apenas 0,5% das amostras de carne minimamente 

processadas. No Japão, Kabeya et al. (2004) analisaram 100 amostras de carne 

suína e a frequência de isolamento foi de 7%. Ohlendorf e Murano (2002), nos 

Estados Unidos, encontraram uma frequência que variou de 0 a 64% de acordo com 

os diferentes abatedouros, observando ainda frequência de contaminação cinco 

vezes maior em peças de carne com baixos teores de gordura quando comparada a 

peças de carne com alto teor de gordura. Na Austrália, Rivas et al. (2004) obtiveram 

uma frequência de 29% de isolados em amostras de carne suína. Na Itália, Zanetti 

et al. (1996) obtiveram uma prevalência de 3,7% em cortes de lombo suíno, e não 

isolaram o agente de salsichas suínas. Na Coreia, Lee et al. (2010) não 

conseguiram isolar o agente em peças de carne suínas comercializadas em 

estabelecimentos de varejo.  
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 A análise de fezes de suínos obtidas em abatedouros na Bélgica resultou em 

uma frequência de 44% (36/82) de Arcobacter spp., das quais 29 foram A. butzleri e 

sete foram A. cryaerophilus (VAN DRIESSCHE et al., 2003). Em 1996, Harmon e 

Wesley obtiveram uma frequência de 40% de positivos em amostras de fezes de 

animais saudáveis nos Estados Unidos. Em estudo realizado no Estado de São 

Paulo, a análise de 120 amostras de fezes de suínos resultou em 4,16% de fezes 

positivas (GOBBI, 2010). 

Tal constatação pode indicar que seja possível que a carne proveniente do 

abate desses animais possa sofrer contaminação cruzada. Diferentemente das aves, 

o suíno possui uma temperatura interna (39ºC) favorável ao Arcobacter spp. 

enquanto nas aves a temperatura interna (42ºC) é muito alta para a multiplicação 

deste gênero bacteriano (OHLENDORF; MURANO, 2002).  

 Em outras espécies, a frequência de isolamento a partir das fezes foi de 39% 

em bovinos, 16% em ovinos e 15% em equinos, segundo estudo conduzido na 

Bélgica por Van Driessche et al. (2003). 

 

 

2.4  ÁGUA COMO VIA DE TRANSMISSÃO 

 

 

 Uma via importante de transmissão do agente é a água. Os micro-organismos 

contaminam o meio aquático, assim como a água utilizada em abatedouros, casas e 

estações de tratamento a partir das fezes dos animais portadores.  A contaminação 

da água de beber foi identificada como a maior via de transmissão para humanos 

nos países em desenvolvimento (ASHBOLT, 2004). A. butzleri e A. cryaerophilus já 

foram isoladas de estações de tratamento de água na África do Sul por Diergaardt et 

al. (2004). 

 Collado et al. (2008) investigaram a presença de Arcobacter spp. em 205 

amostras de água proveniente de rios, lagos, mar e efluentes de esgoto. Do total, 

55,1% foram positivas para o isolamento do agente e houve uma associação 

significativa com bactérias indicadoras de contaminação fecal (coliformes fecais 

como Escherichia coli, Enterococcus spp.). Tal associação entre a presença de 

Arcobacter spp. e coliformes fecais sugere que a água do mar não seja habitat 
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natural do agente, e sim, que ele apareça quando há poluição por dejetos, 

diferentemente do que defendem outros autores . 

 A veiculação da bactéria pela água do mar também implica em contaminação 

de crustáceos e mariscos, utilizados na alimentação humana, sendo que segundo 

Romero et al. (2002), Arcobacter spp. é regularmente encontrado em ostras.  

 Na India, Paytal et al. (2010) isolaram A. butzleri e A. skirrowii de peixes 

marinhos utilizados na alimentação humana. 

 

 

2.5  INFECÇÃO EM HUMANOS 

 

 

 Campylobacter spp. e micro-organismos Campylobacter-like foram 

identificados como patógenos de importância veterinária há mais de 80 anos, e 

devido ao desenvolvimento de técnicas de cultivo seletivo nos anos 70, sua 

associação com doenças entéricas em seres humanos pode ser estabelecida 

(NEWELL, 1997). 

Graças a sua similaridade filogenética, a patogênese, a distribuição e as vias 

de transmissão descritas para C. jejuni podem ser estendidas para o gênero 

Arcobacter. No entanto, suas semelhanças morfológicas e bioquímicas podem levar 

a uma detecção incorreta destes agentes (SNELLING et al., 2006; ATABAY; 

WAINO; MADSEN, 2006; WESLEY, 2007). 

 Além disso, o isolamento e identificação de Arcobacter spp. não são 

normalmente realizados na rotina de laboratórios de diagnóstico humano, por isso 

também, pouco se sabe sobre o seu papel em saúde pública. É provável que sua 

importância como agente zoonótico e sua prevalência em infecções de seres 

humanos sejam subestimadas graças à utilização de métodos de tipificação 

inapropriados, já que não há padronização para o seu isolamento e devido à falta de 

conhecimento dos próprios médicos acerca da epidemiologia deste patógeno 

(VANDENBERG et al., 2004; ATABAY; WAINO; MADSEN, 2006; SNELLING et al., 

2006; FIGUERAS et al., 2008). 

 A. butzleri e A. cryaerophilus são as espécies mais frequentemente 

relacionadas às gastroenterites em humanos (VANDAMME et al., 1992). Entre essas 

duas espécies, A. butzleri foi a mais freqüente nas fezes de pacientes da Bélgica e 
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França (HO et al., 2006) e da Índia (PAYTAL et al., 2010) e de pacientes com 

queixas gastrointestinais na África do Sul (SAMIE et al., 2007). 

A primeira evidência da relação epidemiológica entre Arcobacter spp. e 

doença nos seres humanos foi sugerida a partir de um surto de cólica abdominal em 

crianças na Itália. O surto ocorreu em 1983, em um berçário e escola primária, o 

qual afetou 10 crianças entre dois a oito anos, três das quais foram hospitalizadas 

devido aos sintomas muito agudos. As amostras de fezes coletadas foram positivas 

para A. butzleri (ATABAY et al., 2002). 

 Segundo Mansfield, A.butzleri não é habitante normal do intestino de seres 

humanos, sendo que o autor observou apenas 2% das amostras fecais de indivíduos 

saudáveis positivas para o agente (MANSFIELD¹, 2000 apud OLIVEIRA et al., 2003, 

p. 889). 

 Estudos de biotipificação e sorotipagem demonstraram que os mesmos 

biótipos são simultaneamente distribuídos entre seres humanos e animais (HOUF et 

al., 2000). 

 Os sintomas de gastroenterites causada por Arcobacter spp. são similares 

aqueles causados por outros agentes enteropatogênicos: diarréia aquosa, cólica 

abdominal, náusea, febre, vômitos e calafrios. Pouco se sabe sobre seu período de 

incubação e duração dos sintomas (VANDAMME et al.,1993). Em alguns casos, a 

sintomatologia clínica é similar à que ocorre na infecção por C. jejuni 

(VANDENBERG et al., 2004). 

 Lappi et al. (2013) investigaram um surto alimentar relacionado a A.butzleri no 

qual 47 convidados de um casamento em Wisconsin (EUA) adoeceram após a 

ingestão de carne de frango que foi servida na festa. A partir dos questionários 

respondidos pelos convidados, algumas informações sobre o período de incubação 

do agente foram obtidas: em média, o período de incubação do agente foi de 32 

horas após o consumo do alimento, alguns convidados, no entanto, começaram a 

apresentar os primeiros sintomas após 12 horas. No geral, os sintomas perduraram 

por três dias, a maioria dos pacientes não apresentou febre e não precisou de 

hospitalização. A equipe responsável pelo preparo dos alimentos obedeceu aos 

procedimentos de boas práticas de fabricação e nenhum dos funcionários estava 

apresentando sintomas gastroentéricos na ocasião.  
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 Além dos relatos de gastroenterites em crianças e adultos relacionados com 

Arcobacter spp., outras doenças foram associadas à presença do patógeno, cuja 

infecção pode se tornar fatal em pacientes imunocomprometidos. Lau et al. (2002) 

relataram bacteremia em uma mulher de 69 anos com quadro agudo de apendicite e 

Phillips (2001) relata a ocorrência de bacteremia em neonato, um caso de 

bacteremia em paciente com cirrose hepática, e também um quadro de uremia 

associada à bacteremia.  

 A associação entre Arcobacter spp. e Helicobacter pylori está sendo 

relacionada à outras doenças em seres humanos como gastrite, úlceras e até câncer 

gástrico, o que vem despertando o interesse dos pesquisadores pelo agente em 

termos de saúde pública (SUAREZ et al., 1997). 

 No entanto, as rotas de infecção ainda não foram esclarecidas, mas podem 

incluir o contato direto pessoa-pessoa e o consumo de alimentos e água 

contaminados. A espécie A. butzleri possui a maior prevalência e importância dentro 

do gênero e é considerada um sério risco à saúde humana pela Comissão 

Internacional Sobre Especificações Microbiológicas para Alimentos (International 

Commission on Microbiological Specifications for Foods) (ICMSF, 2002). 

 

 

2.6  DOENÇAS NOS SUÍNOS 

 

 

 Há vários relatos do isolamento deste micro-organismo a partir de fezes de 

animais de produção. No caso de suínos, o agente é relacionado à ocorrência de 

problemas reprodutivos e isolado de fetos suínos abortados e de marrãs inférteis 

com descarga vaginal recorrente (NEWELL, 1997; OLIVEIRA et al, 1999). 

 No entanto, a sua patogenicidade em suínos tem sido discutida já que o 

agente pode ser isolado do trato gastrointestinal de animais saudáveis (NEWELL, 

1997; OLIVEIRA et al, 1999). O agente foi isolado de marrãs e cachaços 

clinicamente assintomáticos com diferentes taxas de prevalência e colonização, e 

houve eliminação intermitente de até três espécies simultaneamente (VAN 

DRIESSCHE et al., 2003). 

 A. cryaerophilus é a espécie mais prevalente nos casos de problemas 

reprodutivos nos animais, ao contrário de A. butzleri, que é a mais associada aos 
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casos de enterite em seres humanos e mais frequentemente encontrada em 

carcaças de aves e suínos. No Brasil, Oliveira et al. (1997) analisaram seis cepas 

isoladas de fetos suínos abortados, 10 cepas isoladas do útero e oviduto de marrãs 

e uma cepa de placenta de uma fêmea que apresentava problema reprodutivo. Do 

total, 71% das cepas foram classificadas como A. cryaerophilus 1B, 24% como A. 

cryaerophilus 1A e 6% como A. butzleri. 

 Oliveira et al. (1999) analisaram, ainda, 74 amostras de fluido prepucial e 

nove amostras de sêmen, coletadas em granjas que reportavam problemas 

reprodutivos. A espécie mais prevalente foi A. cryaerophilus (11,1%) seguida por A. 

butzleri (1,48%). 

 Em 1996, Wesley et al. infectaram experimentalmente leitões de um dia de 

vida obtidos por cesariana e privados de colostro com as cepas isoladas de casos 

clínicos de Arcobacter spp. Os leitões infectados com A. butzleri morreram após 24 

horas da inoculação, à necropsia a mucosa do íleo e ceco estava avermelhada, 

observaram-se pequenas úlceras gástricas na mucosa glandular e o agente foi 

isolado dos tecidos renal, cerebral, intestinal e pulmonar. A. cryaerophilus foi isolado 

a partir de suabes retais, mas não foi cultivado de tecidos. Os animais infectados por 

A. skirrowii morreram após quatro dias da inoculação, mas não foi possível o cultivo 

a partir de tecidos. Este estudo indica que leitões neonatos podem ser infectados 

com Arcobacter spp. o que pode explicar o fato de animais saudáveis serem 

portadores do micro-organismo. 

 O agente também foi isolado do estômago de suínos que apresentavam 

úlceras gástricas, uma doença economicamente significante em todas as linhagens 

de suínos. Suarez et al. (1997) detectaram bactérias do gênero em 51% dos 

estômagos analisados, sendo que A. butzleri foi a espécie mais prevalente (77%). A 

partir do exame microscópico dos estômagos, foi possível observar lesões com 

paraqueratose leve a erosões e ulcerações, e nos casos crônicos, formação de 

tecido de granulação, hipertrofia da mucosa e presença de tecido necrótico. 

 

 

 

 



22 

 

 

2.7  MÉTODOS DE ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 Os métodos de isolamento e identificação são descritos a seguir:  

 

 

2.7.1 Métodos Convencionais 

 

 

 A utilização de métodos sensíveis de isolamento permite a detecção de 

grande número desse micro-organismo. Tais métodos utilizam diferentes meios 

seletivos associados com baixas concentrações de antibióticos, diferentes 

atmosferas de incubação (ATABAY; CORRY; ON, 1998) e etapas de 

enriquecimento. (LEHNER; TASARA; STEPLAN, 2005). 

 O primeiro protocolo desenvolvido para o isolamento e cultivo de Arcobacter 

spp. utilizava um meio semissólido de isolamento de Leptospira spp. denominado 

Ellinghausen-Mc Cullough - Johnson-Harris Polisorbato- 80 (EMPH-P80) que 

necessita de suplementação com 100 μL/mL de 5-fluoracil. (OHLENDORF; 

MURANO, 2002). Este protocolo foi muito utilizado na década de 1990 por diversos 

autores (HARMON; WESLEY, 1997; OLIVEIRA et al., 1997; SUAREZ et al., 1997). 

 A partir daí, muitos meios de enriquecimento e de identificação foram 

elaborados: há no mercado caldos de enriquecimento comerciais que são 

suplementados com cefoperazone, anfotericina e teicoplanina (CAT) e com 

cefoperazone modificado, carvão e deoxicolato (mCCD), que permitem o bom 

crescimento das espécies de Arcobacter spp., já que não possuem sistemas de 

captura de oxigênio, como no caso dos meios que levam sangue e neutralizam o 

efeito do oxigênio atmosférico (PHILLIPS, 2001). 

 De Bôer et al. (1996) desenvolveram um meio de enriquecimento para 

isolamento de Arcobacter spp. sob condições aeróbicas, que se baseia em 

enriquecer a amostra em um caldo seletivo e em seguida, plaqueá-la em ágar 

seletivo, examinando em seguida as características das zonas de motilidade.  

 O meio de isolamento mais recente foi desenvolvido por Johnson e Murano, 

em 1999, sendo realizado totalmente em aerobiose, mais seletivo e rápido e não 
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requer a identificação de zonas de motilidade como o anteriormente descrito. Este 

meio contém carvão que é uma agente detoxificante, benéfico para o crescimento de 

espécies aerotolerantes; cefoperazone, sais biliares, 5-fluoracil que agem como 

agentes seletivos e a peptona especial que oferece suporte para o crescimento mais 

efetivo da bactéria. 

 Como resultado da evolução dos métodos de identificação e isolamento 

desse agente, a sua frequência de detecção aumentou nos últimos anos (WESLEY, 

2007).  

Em relação aos métodos de caracterização fenotípica, citam-se: testes 

bioquímicos, perfis de proteínas de membrana e perfis de ácidos graxos. Quanto aos 

testes bioquímicos, os resultados são limitados, graças à baixa atividade metabólica 

geralmente observada dentro desta classe, associada à grande variabilidade de 

cepas e à reação atípica de algumas delas (HARMON; WESLEY, 1997). 

 Os testes realizados são a hidrólise de indoxil-acetato e o teste da catalase, 

que possibilita a diferenciação entre A. butzleri e A. cryaerophilus, já que a primeira 

apresenta uma reação mais fraca que a segunda (WESLEY, 2007). 

 Quanto à sorotipagem, Lior e Wood (1991) desenvolveram um método para 

sorotipar A. butzleri, que utiliza antígenos vivos e antissoros adsorvidos, em teste de 

aglutinação em lâmina. Até o momento foram discriminados 14 sorogrupos 

(OLIVEIRA; BARCELLOS; BOROWSKI, 1999). 

 

 

2.7.2 Resistência aos Antimicrobianos 

 

 

A determinação do perfil de resistência a antimicrobianos de Arcobacter spp. 

é significante pois esse agente é associado a doenças em seres humanos. 

A diarréia causada pelos membros da família Campylobacteraceae é, no 

geral, tida como auto limitante. No entanto, alguns casos mais severos ou de 

duração prolongada podem necessitar de terapia antimicrobiana. Os antibióticos 

preconizados nesses casos são: eritromicina e as fluorquinolonas como a 

ciprofloxacina. A tetraciclina, doxiciclina e gentamicina podem ser utilizadas como 

alternativas (HOUf et al., 2004). 
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Não há até o presente momento pontos de corte definidos para os valores de 

sensibilidade ou técnica padrão para testar a suscetibilidade de Arcobacter spp. aos 

agentes antimicrobianos. Diversas metodologias podem ser utilizadas para esse fim 

como a microdiluição em caldo, a disco difusão e o E-teste (HARRAB; SCHWARTZ; 

WENZEL, 1998; ATABAY; AYDIN, 2001; FERA et al., 2003; VANDENBERG et al., 

2006; SON et al., 2007; KAYMAN et al., 2012; SHAH; SALEHA, 2012; FERREIRA et 

al., 2013). 

 

 

2.7.3 Métodos Moleculares 

 

 

 Diversas técnicas moleculares baseadas na Reação em Cadeia pela 

Polimerase (PCR) foram utilizadas ao longo das duas últimas décadas para a 

identificação rápida e específica de Arcobacter spp. (SUAREZ et al., 1997; 

OLIVEIRA et al., 2003; KABEYA et al., 2004). Em 1997, Harmon e Welsley 

desenvolveram a PCR multiplex para diferenciar A. butzleri das outras espécies de 

Arcobacter spp. Anos mais tarde, Houf et al. (2000) elaboraram outra reação 

multiplex para identificação simultânea de A. butzleri, A. cryaerophilus e A. skirrowii. 

Em 2007, Brightwell et al. criaram PCR multiplex e PCR em tempo real para 

identificar cepas de A. butzleri e A. cryaerophilus. 

 Em 2009, Pentimalli et al. desenvolveram uma PCR multiplex para a detecção 

e diferenciação de A. butzleri, A. cryaerophilus, A. skirrowii e A. cibarius. Mais 

recentemente, Douidah et al. (2010) elaboraram uma PCR multiplex com sete 

primers para a identificação de A. butzleri, A. thereuis, A. cibarius, A. skirrowii e A. 

cryaerophilus visando diferenciar as espécies mais frequentemente isoladas de 

amostras humanas e animais. 

 Embora a PCR seja altamente discriminatória para identificar as diferentes 

espécies do gênero, uma limitação encontrada é a inabilidade de diferenciar 

genotipicamente as cepas dentro da mesma espécie (HUME et al., 2001). 

 A caracterização genotípica dos isolados pode ser realizada através de 

técnicas que envolvem a amplificação de DNA ou métodos que envolvam a quebra 

do DNA bacteriano com enzimas de restrição como a eletroforese em gel de campo 



25 

 

 

pulsado (PFGE), considerada o método padrão ouro para a maioria dos patógenos 

bacterianos. Alguns autores já utilizaram a PFGE em isolados provenientes de fezes 

de suínos para diferenciar cepas de Arcobacter spp. (HUME et al., 2001; RIVAS; 

FEGAN; VANDERLINE, 2004; HO et al., 2006). 

 Entre as técnicas baseadas na PCR, já foram descritas a amplificação 

randômica de DNA polimórfico - RAPD (ATABAY et al., 2002; HOUF et al., 2003), 

polimorfismo do comprimento de fragmentos amplificados- AFLP, (ON; 

HARRINGTON; ATABAY, 2003; ON et al., 2004; GONZALEZ et al., 2007) e 

polimorfismo de fragmentos de restrição - RFLP (OLIVEIRA et al., 1999). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

 

 Caracterizar fenotípica e genotipicamente cepas de Arcobacter spp. isoladas 

de suínos em abatedouro do Estado de São Paulo. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Isolar bactérias do gênero Arcobacter a partir de carcaças de suínos ao abate 

e do ambiente do abatedouro. 

 Identificar as espécies isoladas. 

 Determinar a presença de genes de virulência nas cepas isoladas através da 

reação em cadeia pela polimerase. 

 Determinar os padrões de resistência antimicrobiana das cepas. 

 Determinar padrões genotípicos de Arcobacter spp. por meio das técnicas de 

AFLP e PFGE. 

 Comparar o grau de discriminação das técnicas de caracterização 

genotípicas. 

 Avaliar se existe correlação entre os perfis genotípicos observados, presença 

dos genes de virulência e os perfis de resistência. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 AMOSTRAS 

 

 

 Foram avaliadas carcaças de 30 suínos e três amostras de ambiente de 

abatedouro de suínos com Inspeção Estadual localizado em Hortolândia, Estado de 

São Paulo. Os animais avaliados eram originários de três sistemas de produção de 

suínos do Estado de São Paulo.  

 Para controle de qualidade dos meios e da reação em cadeia pela polimerase 

foram utilizadas as cepas de referência A. butzleri ATCC 49616, A. cryaerophilus 

ATCC 43158 e A. skirrowii ATCC 51132. 

 

 

4.2 COLETA 

 

 

 As amostras foram coletadas durante a linha de abate, com esponjas estéreis 

acondicionadas em bolsas plásticas (Whirl-Pak® Speci Sponge® bag - NASCO, 

EUA - 1-1/2" x 3" x 5/8"), mantidas em refrigeração até o momento do 

processamento. Antes da coleta, as esponjas foram hidratadas com 15 mL de Caldo 

Letheen (Difco-BBL, Detroit, MI /USA). 

 Para cada carcaça avaliada foi realizado o esfregaço de uma área de 100 cm2 

do pernil, pelve e pata traseira e uma área de 300 cm2 da região do esterno. 

 

 

4.3 CULTIVO E ISOLAMENTO BACTERIANO 

 

 

 Para o cultivo e o isolamento bacterianos foram utilizados o Caldo e Ágar 

seletivo descrito por Johnson e Murano (1999). A cada bolsa plástica contendo as 

esponjas foi adicionado 225 mL de água peptonada. As bolsas foram fechadas, 

levadas ao stomacher e agitadas a velocidade média por 1 minuto. Em seguida, 1mL 
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da água peptonada foi adicionada a 9 mL de Caldo Johnson e Murano e os tubos de 

ensaio foram agitados por 15 segundos. Os tubos foram incubados em aerobiose 

por 48 horas a 30°C. Após o período de incubação uma alíquota de 10µL do caldo 

foi depositada sobre uma membrana estéril de celulose (0,45µm) colocada na 

superfície do ágar seletivo Johnson e Murano. Após uma hora, o filtro foi retirado e a 

placa de ágar foi estriada. A seguir, as placas foram incubadas em aerobiose por 48 

a 72 horas a 30°C. Colônias pequenas, típicas, não hemolíticas foram selecionadas, 

submetidas a coloração de Gram, inoculadas em caldo brain heart infusion (BHI) 

semissólido (0,15% de ágar) e os tubos foram incubados a 30º C por 48 horas. Os 

cultivos foram examinados em microscópio de campo escuro, objetiva 40 x para a 

observação de bactérias curvas e espiraladas, extremamente móveis. Foram então 

realizados testes de oxidade, catalase e crescimento em ágar MacConckey. As 

colônias com características de Arcobacter spp foram submetidas a identificação 

através da reação em cadeia pela polimerase e estocadas a -86°C. 

 

 

4.4 EXTRAÇÃO DO DNA 

 

 

O DNA bacteriano foi purificado pela extração baseada nas propriedades de 

lise e inativação de nucleases do Tiocianato de Guanidina junto às propriedades das 

partículas de terra diatomácea em ligar-se ao DNA ou RNA. Este método para 

purificação de ácidos nucléicos foi descrito por Boom et al. (1990). 
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4.5 IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

 

As cepas selecionadas foram caracterizadas com os primers descritos por 

Douidah et al. (2010). 

A reação em cadeia pela polimerase (PCR) foi realizada utilizando-se 5 l do 

DNA bacteriano, 1.5 mM de MgCl2, 10 pmoles de cada primer (Quadro 1), 1.0 U de 

Taq DNA polimerase, 1 X tampão de PCR e água até o volume final de 50 l. A 

reação foi submetida à desnaturação à 94o C por 4 minutos seguido por 35 ciclos de 

1 minuto à 94oC, 1 minuto à 55oC e 1 minuto à 72oC. 

 

Quadro 1 - Sequência de primers utilizados para diferenciação das espécies 

Região Primer Sequência  Espécie 

23S rRNA ButR TCCTGATACAAGATAATTGTACG A.butzleri 

23S rRNA TherR GCAACCTCTTTGGCTTACGAA A. thereius 

23S rRNA CibR CGAACAGGATTCTCACCTGT A. cibarius 

23S rRNA SkiR TCAGGATACCATTAAAGTTATTGATG A. skirrowii 

23S Rrna ArcoF GCYAGAGGAAGAGAAATCAA Todas anteriores 

23S Rrna CryF CAGAGGAAGAGAAATCAAAT 
A. cryaerophilus 

23S Rrna CryR CCCACTATTCCATCAGTGAG 

 

 

4.6 DETECÇÃO DOS GENES DE VIRULÊNCIA 

 

 

 Para a detecção dos genes de virulência foram utilizados os primers descritos 

por Douidah et al. (2012), quadro 2.  

 A PCR foi realizada utilizando-se 5 µl do DNA bacteriano, 1.5 mM de MgCl2, 

10 pmoles de cada primer, 1.0 U de Taq DNA polimerase, 1 X tampão de CR e água 

até o volume final de 50 µl. A reação foi submetida à desnaturação à 94oC por 4 

minutos seguidos por 35 ciclos de 1 minuto à 94oC, 1 minuto à 55oC ou 56 oC e 1 

minuto à 72oC. 
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Quadro 2 - Sequência de primers utilizados para detecção dos genes de virulência 
 

Gene Primer  Sequência   Produto (pb) 

CadF cadF- F TTACTCCTACACCGTAGT 283 

  cadF-R AAACTATGCTAACGCTGGTT   

        

CiaB ciaB-F TGGGCAGATGTGGATAGAGCTTGGA 284 

  ciaB-R TAGTGCTGGTCGTCCCACATAAAG   

        

cj1349 cjl349-F CCAGAAATCACTGGCTTTTGAG 659 

  cjl349-R GGGCATAAGTTAGATGAGGTTCC   

        

IrgA irgA-F TGCAGAGGATACTTGGAGCGTAACT 437 

  irgA-R GTATAACCCCAATTGATGAGGAGCA   

        

HecA hecA-F GTGGAAGTACAACGATAGCAGGCTC 537 

  hecA-R GTCTGTTTTAGTTGCTCTGCACTC   

        

HecB hecB-F CTAAACTCTACAAATCGTGC 528 

  hecB-R CTTTTGAGTGTTGACCTC   

        

MviN mviN-F TGCACTTGTTGCAAAACGGTG 294 

  mivN-R TGCTGATGGAGCTTTTACGCAAGC   

        

PldA pldA-F TTGACGAGACAATAAGTGCAGC 293 

  pldA-R CGTCTTTATCTTTGCTTTCAGGGA   

        

TlyA tlyA-F CAAAGTCGAAACAAAGCGACTG 230 

  tlyA-R TCCACCAGTGCTACTTCCTATA   
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4.7 DETECÇÃO DOS PRODUTOS DE AMPLIFICAÇÃO 

 

 

 A detecção dos produtos de amplificação (10 µl produto e 2µl de tampão de 

corrida 6X) foi realizada através da eletroforese em gel de agarose 1,5%, utilizando-

se tampão TAE (0,04 M tris-acetato [pH 8,5], 0,002 M de EDTA).  

 Os fragmentos amplificados foram visualizados no sistema de 

fotodocumentação ImageMaster (Amershan Biosciences), sendo os mesmos 

corados com BlueGreen. ® (LGC Biotecnologia) e comparados ao marcador 100 pb 

DNA Ladder (New England BioLabs Inc., Ipswich, MA/USA). 

 

 

4.8 PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

 

 

 Os perfis de resistência antimicrobiana dos isolados de Arcobacter spp. foram 

avaliados por meio da determinação da concentração inibitória mínima (CIM) através 

do método de microdiluição em placa. O teste foi conduzido conforme padrões 

definidos no documento M31-A3 do CLSI (2008). 

 Para determinação da CIM foi utilizada o painel de antimicrobianos 

Campylobacter MIC Plate - Sensititre® (TREK Diagnostic Systems Inc., Cleveland, 

OH). Este painel contém os seguintes antimicrobianos: Azitromicina (AZI), 

Ciprofloxacina (CIP), Eritromicina (ERY), Gentamicina (GEN), Tetraciclina (TET), 

Florfenicol (FFN), Ac. Nalidixico (NAL), Telitromicina (TEL) e Clindamicina (CLI). 

 O inóculo bacteriano utilizado no teste de concentração inibitória mínima foi 

preparado a partir de um cultivo puro de Arcobacter spp. em caldo brain heart 

infusion (BHI) suplementado com 5 % de soro fetal bovino, mantidos a 30oC por 48 

horas. A turbidez do cultivo em caldo foi ajustada com solução salina estéril a 0,9 %, 

de modo a obter uma turbidez óptica comparável à da solução padrão 0,5 

McFarland. Esta suspensão bacteriana ajustada apresenta uma concentração de 

aproximadamente 1 X 108 UFC/ml. Uma vez ajustada, a suspensão bacteriana foi 

diluída na ordem de 1:1000 no caldo Mueller Hinton II com ajuste de cátions (Difco-

BBL) suplementado com soro fetal bovino de maneira a obter uma concentração 
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final de aproximadamente 5 x 105 UFC/mL. Uma alíquota de 50 µL desta cultura foi 

distribuída em cada um dos 96 poços da microplaca, a mesma foi selada e incubada 

a 30 ºC por 48 horas. 

 O resultado do teste de microdiluição forneceu a concentração inibitória 

mínima, que pode ser traduzida como a menor concentração de agente 

antimicrobiano que inibe completamente o crescimento do micro-organismo nos 

poços da microplaca. O crescimento foi detectado pela visualização a olho nu de um 

“botão” no fundo do poço em “u” da placa, denotando o crescimento e a 

conseqüente precipitação das células bacterianas ao fundo. 

 No teste de microdiluição foram utilizados como controle as cepas padrão 

Escherichia coli ATCC 25922 e Staphylococcus aureus ATCC 29213, sendo que as 

mesmas foram semeadas em caldo Mueller Hinton II com ajuste de cátions (Difco-

BBL) como preconizado pelo CLSI (CLSI, 2008). A análise dos resultados foi 

baseada nos pontos de corte descritos no quadro 3, para caracterização das cepas 

como sensível, resistente e sensibilidade intermediária (CDC, NARMS, 2008). 

 

 

Quadro 3 - Pontos de corte utilizados para caracterização dos perfis de resistência das cepas de 

Arcobacter spp. 

Agentes antimicrobianos 
CIM (µg/mL) 

Sensível  Intermediário Resistente  

Azitromicina  ≤2 4 ≥8 

Ciprofloxacina  ≤1 2 ≥4 

Clindamicina ≤2 4 ≥8 

Eritromicina  ≤8 16 ≥32 

Gentamicina  ≤2 4 ≥8 

Ácido nalidíxico  ≤16 32 ≥64 

Florfenicol  ≤4 - ≥8 

Telitromicina  ≤1 2 ≥4 

Tetraciclina  ≤4 8 ≥16 
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4.9 ELETROFORESE EM GEL DE CAMPO PULSADO (PFGE) 

 

 

As cepas foram submetidas ao perfil de macrorestrição através de ensaios de 

PFGE utilizando o sistema de eletroforese CHEF DR III Chiller System (Bio-Rad). 

Em resumo, uma alíquota do cultivo bacteriano padronizada na diluição 1X109 foi 

incorporada em agarose de baixo ponto de fusão e, após homogeneização, 

transferidas para moldes plásticos. Os plugs de agarose resultantes contendo o 

material genético foram então submetidos a um processo de lise in situ e, 

posteriormente, estocados em tampão Tris-EDTA até o momento da eletroforese. 

Uma fração do plug foi submetida à digestão com as enzimas de restrição SacII, 

EagI e SmaI e posteriormente adicionada ao gel de agarose 1%. A eletroforese foi 

conduzida num período de 20h a 6V/cm, ângulo fixo de 120o, com pulso inicial de 0,1 

s e final de 90s., em tampão TBE 0,5X mantido a 14oC.  

 

 

4.10  POLIMORFISMO DO COMPRIMENTO DE FRAGMENTOS AMPLIFICADOS 

(AFLP) 

 

 

O AFLP foi realizado segundo protocolo descrito por McLauchlin et al. (2000) 

utilizando a endonuclease de restrição Hind III. Para clivagem do DNA bacteriano, 4 

g de DNA foram adicionados a um microtubo contendo 24U de Hind III, tampão da 

enzima (1X) e água até o volume final de 20 L. O tubo foi incubado a 37oC por 12 a 

18 horas. 

Uma alíquota de 5 L do DNA clivado foi adicionada a um microtubo contendo 

0,2 g dos adaptadores ADH1 e ADH2, 1U de T4 DNA ligase, tampão ligase e água 

até o volume final de 20 L. Esta reação foi incubada à temperatura ambiente por 3 

horas. O DNA ligado foi aquecido a 80 oC por 10 minutos.  



34 

 

 

A PCR foi realizada utilizando-se 2 l do DNA ligado diluído, 2,5 mM de 

MgCl2, 300 ng do primer (HI-X), 1U de Taq DNA polimerase, 1 X tampão de PCR e 

água até o volume final de 50 L. A reação foi submetida à desnaturação a 94oC por 

4 minutos seguido por 35 ciclos de 1 minuto a 94oC, 1 minuto a 60oC e 2,5 minutos a 

72oC.  

A detecção dos produtos de amplificação (20 µl produto e 5µl de tampão de 

corrida 6X) foi realizada através da eletroforese em gel de agarose 2%, utilizando-se 

tampão TAE (0,04 M tris-acetato [pH 8,5], 0,002 M de EDTA).  

 Os fragmentos amplificados foram visualizados no sistema de 

fotodocumentação ImageMaster (Amershan Biosciences), sendo os mesmos 

corados com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) e comparados ao marcador 100 pb 

DNA Ladder (LGC Biotecnologia). 

 

 

4.11  DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DISCRIMINATÓRIO (ID) 

 

 

 Os resultados obtidos através da caracterização genotípica foram analisados 

segundo o método numérico descrito por Hunter e Gaston (1988). 

 

 

4.12  ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS FRAGMENTOS AMPLIFICADOS 

 

 

 Para análise estatística dos fragmentos gerados foi utilizado o programa 

Bionumerics (Applied Maths, Sint-Martens-Latem, Belgica). A similaridade das 

amostras foi estimada por meio do coeficiente de Dice. Com a matriz de similaridade 

gerada foi possível determinar os grupos pelo método de "Unweighthed Pair-Group 

Method Using Arithmetic Average" (UPGMA). 

 

 

 

 



35 

 

 

5 RESULTADOS 

 

 

5.1  ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE 

 

 

A partir da avaliação de 30 suínos e três amostras do ambiente do 

abatedouro foi possível isolar Arcobacter spp. de 25 carcaças e de uma amostra de 

piso. Para realização das análises propostas foram selecionadas 70 cepas com 

características sugestivas do gênero Arcobacter, sendo que o número de colônias 

selecionadas por animal positivo variou de 1 a 6, de acordo com o número de 

colônias isoladas obtidas no plaqueamento. 

O objetivo do presente estudo não foi avaliar a frequência do agente e das 

espécies deste gênero nas carcaças de suínos ou ambientes do abatedouro, 

portanto, não será dada ênfase a estes dados. 

A partir das 70 cepas foi realizada a PCR para determinação das espécies de 

Arcobacter spp. para posterior caracterização fenotípica e genotípica destes 

isolados. Dentre as cepas selecionadas obteve-se 61 cepas de A. butzleri, sete de 

A. cryaerophilus e duas de A. skirrowii. 
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5.2  DETECÇÃO DOS GENES DE VIRULÊNCIA 

 

 

 A ocorrência dos genes de virulência nas 70 cepas é apresentada na tabela1. 

Os perfis genotípicos obtidos pela combinação dos genes de virulência estão 

descritos na tabela 2. 

 

 

Tabela 1 - Ocorrência dos genes de virulência dentre as diferentes espécies de Arcobacter spp. 
avaliadas 

 

 Espécies ciaB cj1349 hecA irgA mviN cadF HecB pldA tlyA 

A. butzleri 61 57 0 0 60 48 0 48 61 

A. cryaerophilus 7 6 0 0 7 1 0 1 7 

A. skirrowii 1 1 0 0 2 1 0 1 2 

          
Total               N 69 69 0 0 69 50 0 50 70 

                     (%) 98.5 98.5 0 0 98.5 71.4 0 71.4 100 

 

 

Tabela 2 - Perfis obtidos de acordo com a presença ou ausência dos genes de virulência pesquisados 
 

Perfil  Genes  
Arcobacter 

butzleri 
Arcobacter 

 cryaerophilus 
Arcobacter

skirrowii 
Total  

V1 ciaB/mviN/tlyA 3 1 1 5 

V2 ciaB/cj1349/mviN/tlyA 7 5 0 12 

V3 ciaB/cj1349/mvinN/cadF/tlyA 3 0 0 3 

V4 ciaB/cj1349/mviN/cadF/pldA/tlyA 45 1 0 46 

V5 ciaB/cj1349/mviN/pldA/tlyA 1 0 0 1 

V6 cj1349/mviN/cadF/pldA/tlyA 0 0 1 1 

V7 ciaB/mviN/pldA/tlyA 1 0 0 1 

V8 ciaB/cj1349/pldA/tlyA 1 0 0 1 
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5.3  PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA 

 

 

As 70 cepas foram submetidas à determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) através da microdiluição em placa. Os resultados obtidos, os valores 

da CIM50, CIM 90 e as porcentagens de resistência são apresentados na tabela 3. 

O CIM50 e o CIM 90 representam o CIM que inibe o crescimento visível de 50% e 

90% das amostras, respectivamente. 

Do total de 70 cepas testadas, 5,7% (4/70) foram sensíveis a todos os 

antimicrobianos testados, sendo três cepas de A. butzleri e uma A. cryaerophilus. As 

demais cepas num total de 94,3% (66/70) apresentaram resistência a um ou mais 

antimicrobianos. 

A maior taxa de resistência foi observada contra clindamicina 84,3% (59/70), 

seguido por florfenicol 78,5% (55/70), telitromicina 68,6% (48/70), e em menor 

porcentagem ao ácido nalidixico 54,2% (38/70), azitromicina 47,1% (33/70); 

ciprofloxacina 11,4% (8/70) e a eritromicina 6% (4/70). Todas as cepas foram 

sensíveis à gentamicina e à tetraciclina. 

 Em relação às 61 cepas de A. butzleri, mais de 90% (55/61) foram resistentes 

à clindamicina e ao ácido nalídixico, 86,7% (55/61) ao florfenicol, 77% (53/61) à 

telitromicina. Um pouco mais da metade das amostras, 54% (33/61) foi resistente à 

azitromicina, e menos de 10% foi resistente à ciprofloxacina e eritromicina. (Tabela 

3) 

 Dentre as sete cepas de A. cryaerophilus, 85,7% (6/7) foram resistentes ao 

ácido nalidíxico, 71,4% (5/7) foi resistente a ciprofloxacina, e 28,5% (2/7) a 

clindamicina. Todos foram suscetíveis à azitromicina, eritromicina, florfenicol, 

gentamicina, telitromicina e tetraciclina. As duas cepas de A. skirrowii foram 

resistentes ao florfenicol, ácido nalidíxico e clindamicina. Uma cepa foi a resistente à 

telitromicina. 

 Adotando os critérios de resistência múltipla descritos por Magiorakos et al. 

(2012), são consideradas cepas multirresistentes aquelas resistentes a pelo menos 

um antimicrobiano pertencentes a três ou mais classes de antimicrobianos. 
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A partir do exposto, 77,1% (54/70) das cepas apresentaram resistência a três 

ou mais antimicrobianos de categorias diferentes. Das 54 cepas multirresistentes, 

9,2% (5/54) foram resistentes a três, 37% (20/54) a quatro e 53,7% (29/54) a cinco 

antimicrobianos de classes distintas (Tabela 4).  

 Os 15 perfis de resistência observados nas cepas avaliadas são descritos na 

tabela 5. O perfil mais frequente foi o azitromicina/ florfenicol/ ácido nalidíxico/ 

telitromicina/ clindamicina correspondendo a 26 cepas de A. butzleri. O segundo 

perfil mais frequente foi resistência a florfenicol/ ácido nalidíxico/ telitromicina/ 

clindamicina, com 16 cepas de A. butzleri e uma de A. skirrowii. 

 

 



3
9
 

            

Tabela 3 - Resultados obtidos a partir da determinação da concentração inibitória mínima de antimicrobianos frente as cepas de A. butzleri, A.  

cryaerophilus e A. skirrowii isoladas de carcaças de suínos e de ambiente de abatedouro 
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Tabela 4 - Número de cepas multirresistentes de acordo com a espécie do gênero Arcobacter 

 

N
o
 de antimicrobianos A. butzleri A. cryaerophilus A. skirrowii Total  

3 4 0 1 5 

4 19 0 1 20 

5 29 0 0 29 

Total 52 0 2 54 

 

 

 

 Tabela 5 - Perfis de resistência aos antimicrobianos testados dentre as cepas de Arcobacter spp. 
estudadas 

 

Perfil de resistência Antimicrobianos A. butzleri A. cryaerophilus A. skirrowii Total  

P1 FFN/NAL/CLI 3 0 1 4 

P2 FFN/ CLI 1 0 0 1 

P3 AZI/ERY/FFN/NAL/TEL/CLI 2 0 0 2 

P4 AZI/FFN/NAL/TEL/CLI 26 0 0 26 

P5 AZI/CIP/FFN/NAL/TEL/CLI 1 0 0 1 

P6 AZI/FFN/NAL/CLI 2 0 0 2 

P7 FFN/NAL/TEL/CLI 16 0 1 17 

P8 AZI/ERY/NAL/TEL/CLI 1 0 0 1 

P9 AZI/ERY/TEL/CLI 1 0 0 1 

P10 FFN/NAL 1 0 0 1 

P11 NAL 0 1 0 1 

P12 NAL/CLI 1 0 0 1 

P13 CIP/NAL/CLI 0 2 0 2 

P14 CIP/NAL 2 3 0 5 

P15 CLI 1 0 0 1 
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5.4  ELETROFORESE EM GEL DE CAMPO PULSADO (PFGE) 

 

 

Três blocos de agarose contendo o DNA das cepas testadas foram 

submetidos à digestão por três enzimas de restrição (Sma I, Eag I e Sac II) e para 

cada enzima testada foi realizada uma corrida e com os dados resultantes foram 

construídos três dendrogramas. 

Utilizando-se a enzima da SmaI, forma observados 26 perfis distintos a partir 

das 70 cepas selecionadas, considerando a presença ou ausência de uma ou mais 

bandas. O índice discriminatório calculado para a PFGE foi de 0,92. A análise dos 

dados obtidos no PFGE resultou no dendograma apresentado na figura 1, e nos 

dados descritos na tabela 6. 

 No dendrograma (Figura 1) foi possível identificar três grupos principais. O 

grupo I englobou 18 perfis com 53 cepas, concentrou a maioria das cepas que 

apresentaram os perfis de resistência AZI/FFN/NAL/TEL/CLI e FFN/ NAL/ TEL/ CLI, 

que foram os mais frequentes e o perfil de virulência ciaB/ cj1349/ mviN /cadF /pldA/ 

tlyA também foi o mais frequente no total das cepas. 

 O grupo II foi formado por dois perfis e seis cepas, cinco das quais são A. 

cryaerophilus. As cepas desse grupo apresentaram predomínio do perfil de 

resistência CIP/NAL/CLI e CIP/NAL e do perfil de virulência ciaB/ cj1349/ mviN/ tlyA. 

O grupo III, com seis perfis e 10 cepas, foi o mais heterogêneo em relação aos perfis 

de resistência (com sete perfis distintos) e aos de virulência (quatro perfis). O perfil 

27, cepa 59, foi o único com o padrão de virulência ciaB/ cj1349/ pldA/ tlyA e não foi 

agrupado junto às outras cepas. 

 Por meio da digestão pela EagI 62 cepas foram tipificáveis e distribuídas em 

23 perfis distintos. O índice discriminatório foi de 0,92. A análise dos dados obtidos 

no PFGE resultou no dendograma apresentado na figura 2, e nos dados descritos na 

tabela 7. Os perfis foram distribuídos em dois grandes grupos, o grupo I foi formado 

por 17 perfis e 55 cepas, com a concentração dos perfis de resistência 

AZI/FFN/NAL/TEL/CLI e FFN/NAL/TEL/CLI, e o perfil de virulência ciaB/ cj1349/ 

mviN/ cadF/ pldA/ tlyA. 
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O grupo II reuniu seis perfis com 23 cepas e foi mais heterogêneo em relação 

aos perfis de resistência e virulência. Nesse grupo foram inseridas as duas únicas 

cepas de A. cryaerophilus que possuíram sítio de clivagem para a referida enzima. 

As outras cinco cepas da espécie foram repetidamente testadas, mas não foi 

possível obter a digestão do material genético. 

Com a enzima SacII foI possível caracterizar 68 cepas, resultando em 19 

perfis, com índice discriminatório igual a 0,91. Duas cepas não apresentaram padrão 

de restrição com esta enzima após mais de três tentativas. A análise dos dados 

obtidos no PFGE resultou no dendograma apresentado na figura 3, e nos dados 

descritos na tabela 8. Os perfis foram distribuídos em dois grandes grupos, o grupo I 

foi subdividido em três subgrupos. O subgrupo IA englobou um perfil com 10 cepas. 

Metade das cepas apresentou o perfil de resistência FFN/ NAL/ TEL/ CLI e o perfil 

de virulência ciaB/ cj1349/ mviN/ cadF/ pldA/ tlyA. O subgrupo IB agrupou oito perfis, 

num total de 40 cepas que, em sua maioria apresentaram o perfil de resistência AZI/ 

FFN/ NAL/ TEL/ CLI e o de virulência ciaB/ cj1349/ mviN/ cadF/ pldA/ tlyA. 

 No subgrupo IC observa-se três perfis, o primeiro com três cepas que 

possuem em comum a resistência para FFN/NAL/CLI e os genes de virulência 

ciaB/mviN/cj1349/tlyA; o segundo e o terceiro que reúnem seis cepas, todas da 

espécie A. cryaerophilus. 

 O grupo II concentrou cinco perfis e oito cepas, todas A. butzleri. Metade das 

cepas foi sensível a todos os antimicrobianos, e a outra metade apresentou uma 

variedade de padrões de resistência. Os perfis de virulência também foram variados 

nesse grupo. 
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Figura 1 - Análise de cepas de Arcobacter spp. isoladas de carcaças suínas e de abatedouro através de PFGE com enzima de restrição SmaI 
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Tabela 6 - Características dos perfis obtidos a partir das cepas de Arcobacter spp. avaliadas através da PFGE com a enzima SmaI 
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Figura 2 - Análise de cepas de Arcobacter spp. isoladas de carcaças suínas e de abatedouro através do PFGE com a enzima de restrição EagI 
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Tabela 7 - Características dos perfis obtidos a partir das cepas de Arcobacter spp. avaliadas através da PFGE com a enzima EagI 
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Figura 3 - Análise de cepas de Arcobacter spp. isoladas de carcaças suínas e de abatedouro através do PFGE com a enzima de restrição SacII 
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Tabela 8 - Características dos perfis obtidos a partir das cepas de Arcobacter spp. avaliadas através da PFGE com a enzima SacII 
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5.5  POLIMORFISMO DO COMPRIMENTO DOS FRAGMENTOS AMPLIFICADOS 

(AFLP) 

 

 

 Todas as 70 cepas foram tipáveis, resultando em 29 perfis distintos e com 

índice discriminatório observado nas cepas foi de 0,92. A análise dos dados obtidos 

no AFLP resultou no dendograma apresentado na figura 4, e nos dados descritos na 

tabela 9. 

 Os perfis foram divididos em três grupos, o grupo I foi subdividido em três 

subgrupos, a saber: IA, IB e IC. O subgrupo IA agrupou sete perfis com 12 cepas 

que apresentaram padrões diversos de resistência aos antimicrobianos. O padrão de 

virulência mais comum entre elas foi o ciaB/ cj1349/ mviN/ cadF/ pldA/ tlyA. Houve 

uma predominância de cepas isoladas a partir das carcaças 6 e 7. O subgrupo IB 

concentra cinco cepas de A. cryaerophilus que compartilharam do mesmo padrão de 

virulência. O subgrupo IC é o mais heterogêneo dos três em relação aos perfis de 

resistência e virulência, com quatro perfis e quatro cepas. O grupo II agrupou 13 

perfis e 47 cepas, todas pertencentes a espécie A. butzleri, com perfil de resistência 

predominante AZI/ FFN/ NAL/ TEL/ CLI e FFN/ NAL/ TEL/ CLI e o perfil de virulência 

ciaB/ cj1349/ mviN/ cadF/ pldA/ tlyA. O grupo III foi formado por dois perfis, com 

duas cepas. Uma delas com perfil de resistência para FFN/ CLI, e a outra NAL/ CLI. 

Em relação ao perfil de virulência, apresentaram em comum os genes ciaB, cj1349, 

mviN e tlyA.  
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Figura 4 - Análise de cepas de Arcobacter spp. isoladas de carcaças suínas e de abatedouro através do AFLP com a enzima de restrição 

HindIII. 
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Tabela 9 - Características dos perfis obtidos a partir das cepas de Arcobacter spp. avaliadas através 
do AFLP 

 

Perfil  
N° de 
cepas 

N° de perfis  
resistência 

Perfis resistência 
(n

o
 de cepas) 

N° de perfis 
de virulência 

Perfis 
virulência 

(n
o
 de cepas) 

Af1 2 2 P11(1), P16(1) 1 V4(2) 

Af 2 1 1 P1(1) 1 V1(1) 

Af 3 3 3 P10(1), P6(1), P4(1) 1 V4(3) 

Af 4 3 2 P4(1), P7(2) 1 V4(3) 

Af 5 1 1 P7(1) 1 V4(1) 

Af 6 1 1 P15(1) 1 V1(1) 

Af 7 1 1 P16(1) 1 V2(1) 

Af 8 2 2 P13, P14 1 V2(2) 

Af 9 2 2 P14, P13 1 V2(1) 

Af 10 1 1 P14(1) 1 V2(1) 

Af 11 1 1 P16(1) 1 V5(1) 

Af 12 1 1 P16(1) 1 V1(1) 

Af 13 1 1 P4(1) 1 V4(1) 

Af 14 1 1 P14(1) 1 V1(1) 

Af 15 2 2 P3(1), P7(1) 2 V4(1), V2(1) 

Af 16 3 1 P4(3) 3 
V2(1), V7(1), 

V3(1) 

Af 17 1 1 P7(1) 1 V4(1) 

Af 18 1 1 P9(1) 1 V4(1) 

Af 19 1 1 P5(1) 1 V4(1) 

Af 20 1 1 P14(1) 1 V4(1) 

Af 21 3 1 P4(3) 1 V4(3) 

Af 22 4 3 P8(1), P7(1), P4(2) 3 
V2(1), V3(1), 

V4(2) 

Af 23 1 1 P4(1) 1 V2(1) 

Af 24 2 2 P4(1), P7(1) 2 V4(1), V8(1) 

Af 25 15 3 P4(8), P7(6), P1(1) 2 V4(14), V3(1) 

Af 26 1 1 P4(1) 1 V4(1) 

Af 27 12 5 
P7(3), P3(1), P1(2), P6(1),  

P4(5) 
3 

V4(10), V6(1), 
V1(1) 

Af 28 1 1 P12(1) 1 V4(1) 

Af 29 1 1 P2(1) 1 V2(1) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A cada ano, novos estudos acerca do gênero Arcobacter têm sido realizados 

por grupos de pesquisa em todo mundo. Algumas espécies desse gênero despertam 

maior interesse por serem consideradas enteropatógenos emergentes e potenciais 

agentes zoonóticos. Das espécies descritas, A. cryaerophilus foi a primeira a ser 

isolada em fezes humanas e a mais importante em termos de saúde pública é A. 

butzleri. 

 Os mecanismos de virulência e patogenicidade ainda são pouco conhecidos, 

apesar dos diversos estudos sobre a capacidade invasiva e a citotoxicidade do 

agente (COLLADO; FIGUERAS, 2011). O potencial de patogenicidade das cepas de 

Arcobacter foi avaliado no presente estudo através da detecção dos possíveis genes 

de virulência. Os noves genes avaliados foram descritos após o sequenciamento do 

genoma completo da cepa de A. butzleri RM 4018 por Miller et al. (2007) e os 

primers desenvolvidos por Douidah et al. (2012). 

 Esses genes são homólogos aos encontrados em C. jejuni e codificam 

diversas proteínas, entre elas proteínas que se ligam a fibronectina (cadF e cj1349), 

invasina (ciaB), fator de virulência (mviN); fosfolipase (pldA); hemolisina (tlyA); 

proteína de membrana regulada pelo ferro e associada a captura deste elemento 

pela célula bacteriana (irgA); hemaglutinina filamentosa (hecA), e proteína ativadora 

da hemolisina (hecB) (MILLER et al., 2007). 

 A ocorrência dos genes para as 70 cepas foi: tlyA presente em 100% (70/70), 

seguido pelos genes ciaB, mviN e cj1349 em 98,5% (69/70), cadF e pldA em 71,4% 

(50/70). Os genes hecA, hecB e irgA não foram encontrados em nenhuma das 

cepas isoladas. Todas as cepas de A. butzleri apresentaram os genes tlyA e ciaB, e 

em menor frequência os genes cj1349, cadF, pldA e mviN. Estes resultados diferem 

dos relatados por Douidah et al. (2012) e Karadas et al. (2013) que encontraram 

esses seis genes em todas as cepas de A. butzleri avaliadas e isoladas de diversas 

origens. 
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Os genes hecA, hecB e irgA não foram detectados em nenhuma das 70 

cepas. Nos estudos conduzidos por Douidah et al. (2012) e Karadas et al. (2013), as 

frequências de detecção variaram de 12 a 17% para irgA, 42% para hecB e 0 a 18% 

para hecA. 

 Douidah et al. (2012) descreveram a presença dos genes de virulência em 

cepas de Arcobacter spp. de diversas origens, e relataram que alguns genes, como 

o hecA foram muito mais frequentes em cepas de bovinos do que em cepas 

provenientes de humanos e suínos. O gene hecB também foi mais frequente em 

bovinos do que em suínos e aves. O gene irgA foi o menos frequente em suínos 

quando comparados às cepas humanas e bovinas.  

Karadas et al. (2013) também não detectaram o gene hecA nas 12 cepas de 

A. butzleri provenientes de suínos, enquanto as taxas de detecção para cepas de 

humanos, aves e água variaram de 9 a 44%. A origem das cepas no presente 

estudo (carcaças de suínos) pode ser a causa da ausência de detecção dos genes 

hecA, hecB e irgA na amostragem testada e neste sentido os resultados estão em 

acordo com a literatura consultada. 

 O aumento na taxa de isolamento de Arcobacter spp. a partir de várias fontes 

em todo o mundo, assim como a resistência a certos antimicrobianos relatada por 

diversos grupos de pesquisa, também são aspectos importantes do ponto de vista 

de saúde pública. Dessa forma, a pesquisa sobre o potencial de resistência a 

antimicrobianos utilizados na terapêutica humana e veterinária é essencial para a 

obtenção de melhores resultados quando da utilização de antibióticos para 

tratamento de doenças causadas por esse micro-organismo. As infeccções 

causadas por esse agente são geralmente auto limitantes, mas em casos de 

condições severas e crônicas, é necessário o tratamento medicamentoso adequado.  

 No caso de infecções por A. butzleri, as drogas mais comumente prescritas 

são a eritromicina ou as fluorquinolonas, como a ciprofloxacina. A tetraciclina e a 

gentamicina são listadas como drogas alternativas para o tratamento. No presente 

estudo foi utilizada a microdiluição em placas para determinar a concentração 

inibitória mínima (CIM). 
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 Os critérios do National Monitoring System for Enteric Bacteria (NARMS) 

desenvolvidos para Campylobacter foram adotados para categorizar os isolados de 

Arcobacter spp como suscetíveis ou resistentes porque não há dados disponíveis 

para a interpretação de teste de suscetibilidade em microdiluição em caldo 

especificamente para esse gênero. Optou-se por utilizar as placas de 

antimicrobianos para diminuir a probabilidade de erros na diluição dos fármacos, 

bem como pela sua praticidade e agilidade na leitura dos resultados. Além disso, a 

escolha por um método quantitativo possibilita estimar, in vitro, a concentração da 

dose efetiva contra o micro-organismo in vivo. 

 Em geral, o espectro de variação das CIMs entre as espécies A. butzleri e A. 

cryaerophilus não revelou diferenças significativas, com valores que não foram 

maiores do que duas diluições. Já as CIMs para A. skirrowii foram, em sua maioria, 

divergentes das obtidas para as outras duas espécies. Tal consideração pode ser 

passível de erro, devido ao número muito pequeno de cepas de A. skirrowii em 

relação ao total de cepas estudadas.  

Na literatura atual não foi possível encontrar sobre o perfil de resistência de A. 

skirrowii. Mesmo considerando apenas as duas cepas de A. skirrowii, pode-se 

obsevar que, no caso de infecções por essa espécie, os antimicrobianos indicados 

para o tratamento poderiam ser a eritromicina, gentamicina e tetraciclina. 

 Embora a comparação de resultados entre as diferentes publicações sobre a 

suscetibilidade de Arcobacter seja difícil pela falta de protocolos padronizados, os 

valores de CIM obtidos em estudos anteriores utilizando microdiluição em caldo ou 

em agar são, com algumas exceções, comparáveis ao desse estudo. As variações 

das CIMs para ciprofloxacina nas espécies A. butzleri (0,06- 32 µg/ml) e A. 

cryaerophilus (0,06 - 16 µg/ml) diferiram por não mais de duas diluições das obtidas 

em trabalhos anteriores, como os de Shah et al. (2012) que avaliaram cepas de 

diversas origens; Vandenberg et al. (2006), cujas cepas foram isoladas de fezes 

humanas diarreicas e Fera et al. (2003), utilizando cepas de ambiente. Son et al. 

(2007) obteveram a variação das CIMs com valores inferiores (0,015-0,25 µg/ml) 

para A. butzleri e para A. cryaerophilus (0,12-0,25 µg/ml) trabalhando com cepas 

provenientes de carcaças de frango.  

 Ainda em relação à fluorquilonona, Vandenberg et al. (2006) e Son et al. 

(2007) utilizaram o mesmo ponto de corte que o presente estudo para ciprofloxacina.  
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O primeiro grupo trabalhou registrou 3,3% de A. butzleri e nenhuma cepa de A. 

cryaerophilus resistente ao antimicrobiano. Já no segundo grupo, todas as cepas de 

A. butzleri foram sensíveis à ciprofloxacina, e apenas uma das nove cepas de A. 

cryaerophilus foram resistentes. Os resultados desses autores são similares ao do 

presente estudo em relação às cepas de A. butzleri cuja taxa de resistência foi de 4, 

9%. 

Um aumento na resistência à ciprofloxacina pode ter importância em saúde 

pública porque é a droga de escolha no tratamento de infecções por Campylobacter. 

(SHAH et al., 2013). Houf et al. (2004) isolaram cepas A. butzleri a partir de carcaças 

de frangos com taxas de suscetibilidade menor à ciprofloxacina quando comparadas 

as cepas de origem humana, e relacionou esse fato com o uso de fluorquinolonas na 

produção aviária na Bélgica. Ferreira et al. (2013) também associaram uma alta taxa 

de resistência à ciprofloxacina ao uso intensivo desse antibiótico na produção de 

aves em Portugal. No entanto, os pontos de corte utilizados por esses autores 

diferem dos utilizados no presente estudo, tornando a comparação entre as taxas de 

resistência obtidas dificultosa. 

  A ciprofloxacina é utilizada na suinocultura para tratamentos curativos e 

preventivos para muitos agentes microbianos que acomentem a produção. No 

entanto, esse é o primeiro trabalho feito no Brasil sobre a resistência a esse 

antimicrobiano em Arcobacter, e pelos resultados, podemos concluir que a 

ciprofloxacina mostrou boa atividade contra os isolados de A. butzleri e pode ser 

utilizada como antimicrobiano no tratamento das infecções pelo agente.  

 Considerando a eritromicina, os CIMs variaram de 0,5->64 µg/ml para A. 

butzleri e 0,06-1 µg/ml para A. cryaerophilus. Os resultados foram similares ao de 

Shah et al. (2012) que também registraram variações da CIMs para A. butzleri de 

0,25 – 128 µg/ml. Outros autores, como Kiehjbauch et al. (1992), Houf et al. (2004), 

Vandenberg et al. (2006) e Kayman et al. (2012) apresentaram CIMs variando de 0,5 

- 16 µg/ml. 

 Todos os estudos citados anteriormente, com exceção de Shah (2012) foram 

conduzidos em atmosfera microaeróbica. Segundo Houf et al. (2004), o aumento no 

nível de dióxido de carbono diminui a atividade de antimicrobianos como os 

macrolídeos. Tal afirmação deve ser levada em conta ao se interpretar os valores 

menores de CIMs encontrados na literatura em relação ao do presente estudo, 

conduzido em atmosfera de aerobiose. 
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 A taxa de resistência à eritromicina para A. butzleri foi de 6,5%, semelhante 

ao de Son et al. (2007) que descreveram uma frequência de 4,3% de cepas 

resistentes. Todas as cepas de A. cryaerophilus foram sensíveis em ambos os 

estudos. 

 Todas as 70 cepas foram sensíveis a gentamicina e a tetraciclina. Os CIMs 

variaram de <012- 1 µg/ml para a gentamicina e 0,5 – 8 µg/ml para a tetraciclina. 

Para a gentamicina, a diferença no espectro de variação das CIMs entre as espécies 

de A. cryaerophilus e A. butzleri foi de apenas uma diluição, já para a tetraciclina, as 

CIMS para A. butzleri foram de 0,5-8 µg/ml e para A. cryaerophilus de 0,5-1 µg/ml.  

 Os valores encontrados para esses dois antimicrobianos são similares aos de 

Kiehjbauch et al. (1992), tanto para a gentamicina nas duas espécies, como para a 

diferença de espectro entre as duas espécies com a tetraciclina. Quando analisamos 

os resultados de outros autores, os valores de CIMs são ligeiramente diferentes para 

a tetraciclina. Vandenberg et al. (2006) registraram variação da CIM de 0,03-4 µg/ml; 

Shah e Saleha (2012) observaram variação de 0,12-16 µg/ml e Kayman et al. (2012) 

de 1-8 µg/ml. 

 Nos trabalhos de Vandenberg et al. (2006) e Son et al. (2007) todos os 

isolados das duas espécies também foram suscetíveis a gentamicina e tetraciclina. 

Dessa forma, gentamicina e tetraciclina podem ser as primeiras alternativas de 

escolha para o tratamento de doenças causadas por Arcobacter. 

 Os quatro antimicrobianos discutidos até agora são os mais apontados para o 

tratamento das infecçoes por Arcobacter. Discutiremos a seguir os outros 

antimicrobianos utilizados na terapêutica contra Campylobacter. 

 A clindamicina foi o antimicrobiano menos eficaz contra os isolados de 

Arcobacter, apresentando 84,3% de taxa de resistência total e 90% de resistência 

para A. butzleri, bem como para A. skirrowii. A. cryaerophilus foi a espécie que mais 

respondeu a ele, com uma taxa de resistência de 28,5%. 

 Alguns autores que utilizaram outras metodologias e/ou outros pontos de 

corte também encontraram altas taxas de resistência para clindamicina em isolados 

de origem animal e humana. (HARRAB; SCHWARTZ; WENZEL, 1998; FERA et al., 

2003; SON et al., 2007). 

As variações de CIMs foram de 0,5- >16 µg/ml tanto para o gênero como para 

A. butzelri, e 1-8 µg/ml para A. cryaerophilus. Fera et al. (2003) registraram 

variações de CIMs de 1->128 µg/ml para as duas espécies e Kiehjbauch et al. (1992) 
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descreve a variação de 2->8 µg/ml para A. butzleri e de 0,5-8 µg/ml para A. 

cryaerophilus. 

O florfenicol e a telitromicina, apresentaram taxas de resistência de 78,5% 

e 68,6% respectivamente. Para A. butzleri, as taxas foram de 86,8% para florfenicol 

e 77% para telitromicina. Todos os isolados de A. cryaerophilus foram suscetíveis 

aos dois antimicrobianos. Entre os dois agentes, a telitromicina foi mais efetiva, com 

uma CIM50 de 4 µg/ml e CIM90 de >8 µg/ml, enquanto o florfenicol apresentou CIM 

50 de 32 µg/ml e CIM90 de 64 µg/ml. 

Por último, temos a azitromicina e o ácido nalidíxico que foram 

medianamente efetivos, com taxas de resistência totais de 47,1% e 54,2%, 

respectivamente. As CIM variaram de 0,12->64 µg/ml para A. butzleri e 0,12-0,5 

µg/ml para A. cryaerophilus.  

 O ácido nalidíxico foi o antimicrobiano que apresentou as maiores taxas de 

resistência para as três espécies (85% a 100%) e as CIM50 e CIM90 maiores, nos 

valores de 64 µg/ml a >64 µg/ml, ou seja, a droga com menos eficácia. As variações 

de CIMs relatadas por outros autores foram próximas as observadas no presente 

estudo: para A. butzleri de 1-64 µg/ml (HOUF et al., 2004); 2-128 µg/ml 

(VANDENBERG et al., 2006) e 4-64 µg/ml (KAYMAN et al., 2012) e um pouco 

inferiores para A. cryaerophilus de 4-32 µg/ml (HOUF et al., 2004) e 2-32 µg/ml 

(VANDENBERG et al., 2006).  

 De uma forma geral, a espécie A. cryaerophilus foi mais sensível aos 

antimicrobianos testados do que A. butzleri. No entanto, devido ao baixo número de 

cepas testadas de A. cryaerophilus e também de A. skirrowii não se pode afirmar 

que os resultados aqui determinados se estenderiam para uma amostragem maior. 

Mais estudos com essas duas espécies devem ser realizados. 

 A emergência de resistência múltipla aos agentes antimicrobianos em 

bactérias patogênicas se tornou uma séria ameaça para a saúde pública, 

principalmente nos casos nos quais não existem outros agentes antimicrobianos 

disponíveis e limita a escolha dos antibióticos e doses para o tratamento 

(MAGIORAKOS et al., 2012). 

 No presente estudo, 77,1% das cepas foram multirresistentes. A resistência a 

cinco antimicrobianos de diferentes categorias foi a mais comum com mais da 

metade das cepas multirresistentes apresentando um perfil de resistência a 

azitromicina/ florfenicol/ ácido nalidíxico/ telitromicina/ clindamicina. 
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  Esta taxa de resistência foi superior aos de Shah et al. (2012) que 

encontraram 41,3% (19/46) de cepas de A. butzleri e de Son et al. (2007) que 

descrevem 24,1% (28/116) das cepas de A. butzleri, com um único perfil de 

multirresistência a azitromicina/ clindamicina/ ácido nalidíxico. 

No presente estudo, assim como o de Son (2007), não houve cepas de A. 

cryaerophilus multirresistentes. Por outro lado, as duas cepas de A. skirrowii foram 

multirresistentes. Apesar da comparação entre os três trabalhos ser parcial, 

podemos concluir que, de fato, a multirresistência aos antimicrobianos em A. butzleri 

está presente.  

Além da caracterização fenotípica das diferentes espécies, várias técnicas 

moleculares têm sido utilizadas na subtipagem de cepas de Arcobacter spp. A 

escolha do método a ser utilizado na caracterização de agentes bacterianos 

depende de vários fatores relacionados à espécie estudada e à proximidade 

genética das amostras utilizadas, assim como fatores relacionados a características 

intrínsecas ao método, tais como: poder discriminatório e reprodutibilidade. É 

necessário levar em consideração ainda os custos do teste, a estrutura do 

laboratório em que a análise será realizada, assim como a capacitação das pessoas 

que executarão a prova (OLIVE; BEAN, 1999). 

 Para a diferenciação de cepas, optou-se pela metodologia ainda considerada 

padrão ouro (gold standard) na epidemiologia molecular de agentes bacterianos: o 

PFGE (GOERING, 1993). O AFLP com uma única enzima também foi avaliado e os 

resultados das duas técnicas foram comparados. 

 A PFGE é uma técnica confiável na análise do DNA genômico bacteriano e 

foi utilizada para cepas de Arcobacter spp. por vários autores com resultados 

satisfatórios (HUME et al., 2001; RIVAS; FEGAN; VANDERLINE, 2004; HO et al., 

2006). 

 Dentre as três enzimas utilizadas, a SmaI foi a única a clivar todas as cepas, 

enquanto com a SacII e a EagI não foi possível estabelecer padrões genotípicos 

com algumas cepas. No caso da cepa 48 (A. butzleri), por exemplo, as duas 

enzimas não foram capazes de clivar o DNA genômico, que pode ser avaliado pela 

enzima SmaI sem problemas. Outros estudos de diferenciação genotípica devem ser 

realizados com essa cepa.  

 As duas cepas de A. skirrowii também são passíveis de futuros estudos 

genéticos. Diferentemente do que ocorreu com as cepas de A. cryaerophilus, que 
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sempre foram agrupadas entre si, ou em perfis isolados, as cepas de A. skirrowii 

foram agrupadas, com a EagI e SacII em perfis distintos e sempre em conjunto com 

cepas de A. butzleri. No caso da enzima SmaI, elas foram agrupadas dentro do 

mesmo perfil genotípico, porém consideradas clonais a cepas de A. butzleri. Apesar 

de repetidas reações de Multiplex- PCR para confirmar a identificação positiva dessa 

espécie, o PFGE não conseguiu diferenciar as espécies A. butzleri de A. skirrowii 

nesse estudo.  

 No caso de cepas da espécie A. cryaerophilus, a enzima EagI parece não ser 

indicada para diferenciação, já que das sete cepas, cinco não foram clivadas (6, 7, 8, 

9, 10) Com a enzima SacII, seis cepas de A. cryaerophilus foram agrupadas num 

mesmo perfil, e a sétima cepa em perfil bastante semelhante. Com a SmaI, houve o 

agrupamento de cinco cepas no mesmo perfil e as cepas 10 e 19 ficaram em perfis 

diferentes e praticamente opostos no dendograma, o que indica uma maior 

variabilidade genética entre essas cepas quando submetidas à digestão por essa 

enzima.  

 Apesar dos índices discriminatórios praticamente iguais entre as enzimas 

SmaI (0,92), EagI (0,92) e SacII (0,91), a enzima SmaI foi a única capaz de clivar o 

DNA genômico de todas as cepas. Analisando a PFGE como um todo, os perfis 

genotípicos apresentaram alta variabilidade genética com as três enzimas utilizadas. 

De uma forma geral, foi possível diferenciar cepas isoladas de uma mesma carcaça 

em perfis distintos e houve o agrupamento de cepas provenientes de carcaças 

distintas e de lotes diferentes em grupos clonais. 

 Alguns resultados foram iguais com as três enzimas. A cepa 85, a única 

isolada de amostras do ambiente do abatedouro, não foi agrupada com outras cepas 

em nenhum dos géis, ou seja, seus perfis genotípicos foram sempre únicos dentro 

do conjunto de cepas. Da carcaça 16, por exemplo, a cepa 43 foi isolada em um 

único perfil, já a cepa 46 sempre foi agrupada no mesmo perfil da cepa 49, 

proveniente da carcaça 19. No caso das cepas 43 e 46, verifica-se que realmente 

não podem ser consideradas clonais mesmo provenientes de uma mesma carcaça, 

pois através da clivagem pelas três enzimas, elas foram alocadas em perfis 

genotípicos distintos. 

As cepas 46 e 49 possuem relação clonal e muito provavelmente podem 

indicar uma possível contaminação de carcaças ao abate, ou ainda, durante o 
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manejo ou transporte dos animais, já que são provenientes de animais diferentes e 

oriundos do mesmo lote. 

Os resultados do presente estudo em relação a grande heterogeneidade 

genética desse gênero vão de encontro com os dados relatados por outros autores. 

Em estudo conduzido nos Estados Unidos utilizando a PFGE, Hume et al. (2001), 

analisando granjas com movimentação de animais entre si, não foram encontradas 

cepas de A. butzleri provenientes de fezes de marrãs com perfis idênticos, bem 

como não foram obtidos perfis semelhantes em isolados de A. cryaerophilus 

isolados de fezes de suínos de uma mesma granja. Os autores também observaram 

perfis diferentes em isolados obtidos de um mesmo animal. 

 Ho et al. (2006), utilizando a PFGE também citam a heterogeneidade de 

perfis de A. cryaerophilus de isolados de leitões neonatos da mesma ninhada em 

relação aos isolados da mãe, e entre os isolados de A. butzleri obtidos das mães e 

dos leitões da mesma granja. Esta grande diversidade sugere que existem múltiplos 

genótipos parentais para isolados de A. butzleri e A. cryaerophilus.  

As bactérias do gênero Campylobacter possuem habilidade para transformar 

DNA genômico endógeno a partir da incorporação de DNA exógeno e rearranjo 

genômico (ON et al, 2004). Wassenaar et al. (1998) afirmam que bactérias com 

genomas pequenos como Campylobacter e Helicobacter utilizam o rearranjo 

genômico como meio de aumentar a sobrevivência ao ambiente. Dessa forma, é 

provável que ocorra o mesmo para as bactérias do gênero Arcobacter, ou seja, que 

haja alto nível de recombinação genômica entre a progênie de um número limitado 

de genótipos parentais.  

No presente trabalho, o AFLP foi realizado com uma única enzima de 

restrição (HindIII) e os isolados apresentaram uma grande variabilidade de perfis 

genotípicos, assim como ocorreu no PFGE, com índice discriminatório idêntico 

(0,92). Resultados similares foram descritos por Gonzalez et al. (2007) que também 

utilizaram esse formato de AFLP e por dois outros estudos liderados por On 

conduzidos com a AFLP utilizando duas enzimas de restrição (ON; HARRINGTON; 

ATABAY, 2003; ON et al., 2004). 

O AFLP também conseguiu discriminar cepas provenientes de uma mesma 

carcaça em perfis distintos, bem como agrupar cepas de diferentes carcaças e lotes 

em um mesmo perfil. Tais resultados sugerem evidências epidemiológicas de uma 

possível contaminação das carcaças durante o momento do abate.  
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As duas técnicas moleculares apresentaram similaridades de resultados. 

Retomando o exemplo da cepa 85 (chão do abatedouro), a mesma também foi 

isolada em um único perfil. As cepas de A. skirrowii foram agrupadas dentro de um 

mesmo perfil compartilhado por outras cepas de A. butzleri. No entanto, apesar do 

maior número de perfis no AFLP, o agrupamento das cepas da espécie A. 

cryaerophilus foi relativamente diferente em relação aos de PFGE. Uma única cepa 

dessa espécie foi agrupada junto a uma cepa de A. butzleri, fato que não ocorreu no 

PFGE.  

Diferentemente do PFGE, as cepas 43 e 46 (carcaça16) antes discriminadas 

em diferentes perfis, foram reunidas em um só perfil. E a cepa 49 (carcaça 19) que 

havia sido agrupada com a cepa 46, no AFLP foram alocadas em perfis distintos. 

Essas diferenças de discriminação entre as duas técnicas moleculares e mesmo 

dentro da mesma técnica (PFGE) são resultantes da utilização de quatro diferentes 

enzimas de restrição que agem, necessariamente, em sítios de clivagem distintos. 

Diante do exposto, tanto o PFGE como o AFLP são métodos válidos para 

diferenciar cepas de Arcobacter spp, podendo ser utilizados como ferramenta 

epidemiológica no caso de surtos pelo agente.  O AFLP, quando realizado com uma 

única enzima, é um exame relativamente rápido, barato e fácil de ser executado. 

Menos laborioso que o PFGE e pode ser realizado com um grande número de 

amostras. Em casos que haja a necessidade de resultados mais rápidos, ele é uma 

ferramenta interessante. O PFGE é uma técnica mais trabalhosa, cara e demorada, 

que exige o parelho específico para este fim, podendo ser indicada para estudos 

mais detalhados do agente, quando se dispõem de mais tempo.  

Por último, ao relacionar os perfis genotípicos obtidos com as duas técnicas 

moleculares e os perfis de resistência e de virulência, não foi possível estabelecer 

uma correlação exata entre eles. De uma forma geral, pode-se afirmar que houve 

uma maior concentração de determinados perfis de resistência e de virulência com 

determinados perfis genotípicos. Devemos considerar ainda que o número de perfis 

de resistência (15) e o número de perfis de virulência (8) foram inferiores que os 

obtidos no AFLP e PFGE, indicando que os poder discriminatório destas últimas 

técnicas é superior.  

No caso dos perfis de resistência, 26 cepas apresentaram o perfil 4 e 17 

cepas apresentaram o perfil 7. Em relação ao perfil de virulência, 46 cepas foram 
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agrupadas no perfil 4. Assim, é impossível que perfis genotípicos únicos sejam 

correlacionados a apenas um perfil distinto de resistência e/ou de virulência. 

Ao analisar os grupos de perfis genotípicos, podemos perceber que houve 

uma concentração dos perfis de resistência 4 e 7 e o perfil de virulência 4 em 

determinados perfis genotípicos agrupados para as cepas de A. butzleri. Esse bloco 

de perfis foi sempre o maior com todas as enzimas de restrição testadas, inclusive 

no AFLP com a HindIII. 

Em seguida, outro conjunto formado por cepas de A. cryaerophilus que 

compartilharam dois perfis de resistência 13 e 14 e o perfil 2 de virulência. 

É possível observar ainda outro agrupamento formado por cepas com perfis 

de resistência e virulência mais diversificados, que concentrou os perfis 16, 12, 14, 

15, 1, 11 de resistência e os perfis de virulência 1,2,5. 

Os resultados encontrados no presente estudo confirmam o alto grau de 

heterogeneidade genética observada entre cepas do gênero Arcobacter juntamente 

com a detecção de multirresistência a antimicrobianos.  

Esse foi o primeiro estudo com cepas de Arcobacter spp. associando duas 

técnicas moleculares de genotipificação, determinação de genes de virulência e 

descrição de perfil de sensibilidade a antimicrobianos realizados no Brasil. Portanto 

ainda são necessárias mais pesquisas sobre o potencial de virulência das três 

espécies aqui estudadas e a correlação entre a presença dos possíveis genes 

virulência com a capacidade de adesão e invasão em linhagens celulares ou outros 

modelos experimentais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, podemos concluir que: 

 

 Os genes de virulência tlyA, mviN, ciaB e cj1349 são frequentes em cepas de 

Arcobacter spp. isoladas em suínos no Brasil; 

 Os antimicrobianos ciprofloxacina, gentamicina e tetraciclina são os mais 

indicados para possíveis infecções em humanos ou animais por Arcobacter 

spp. em nosso meio. 

 A multirresistência a antimicrobianos está presente e é frequente nestes 

isolados de carcaças suínas.  

 As cepas avaliadas apresentaram alta diversidade genética através do PFGE 

e AFLP. 

 A enzima de restrição SmaI é a mais indicada para a utilização no PFGE para 

análise de cepas de Arcobacter spp. 

 O AFLP com uma única enzima pode ser indicado para avaliação das 

espécies do gênero Arcobacter por apresentar o mesmo poder discriminatório 

que a PFGE. 
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