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RESUMO

Moura EMM. Análise do perfil de resistência a antibióticos e detecção dos genes 

de virulência e resistência em Aeromonas provenientes de amostras ambientais. 

[dissertação de mestrado].  São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2010 

INTRODUÇÃO: As  Aeromonas  são bactérias distribuídas predominantemente em 

meio aquático. São consideradas patógeno emergente, podendo causar doenças em 

peixes como também no homem. Os problemas mais comuns são a gastrenterite no 

homem  e  morte  em  peixes.  OBJETIVO: Este  estudo  foi  desenvolvido  para 

comparar  a identificação  fenotípica com a genotípica,  e também para conhecer  o 

perfil  de resistência  aos  antibióticos  em  Aeromonas caviae,  A.  aquariorum, e A.  

sanarellii  isoladas  do  ambiente  aquático  e  a  presença  de  genes  de  virulência  e 

resistência.  MATERIAL  E  MÉTODOS:  O  DNA  das  24  cepas  em  estudo  foi 

extraído  por  choque  térmico  e  purificado  utilizando  CTAB.  Foram realizadas  as 

PCRs para a detecção dos genes de virulência  e dos genes de resistência,  após a 

realização do antibiograma.  RESULTADOS: Foram identificadas 4  A. caviae  das 

quais 3(75,0%) apresentaram pelo menos um dos genes  act, ast  ou  alt.  Das 3  A. 

aquariorum, 1(33,3%) apresentaram positividade para os genes act e ast. Entre os 5 

isolados de  A. sanarellii 1(50,0%) possuíam os genes  alt  e  ast.  Seis isolados não 

foram posicionados taxonomicamente entre as espécies descritas de  Aeromonas, e 

dentre  essas um exemplar  apresentou o gene  alt.  Em relação às enzimas MBL e 

AmpC  foram  obtidos  respectivamente:  3(100%)  e  3(100%)  em  A.  aquariorum; 

2(50,0%) e 4(100%) em A. caviae; 3(75,0%) e 5(100%) em Aeromonas spp.; 1(20%) 

e  5(100%)  A.  sanarellii;  Nenhum isolado apresentou  resultado  positivo,  no  teste 

fenotípico,  para a  produção de ESBL. Com a realização  da PCR foi  detectada  a 

presença de 5 amostras com gene tipo  blaMOX, 21blaCPHA , 17 tipo  blaTEM e 2  cepH. 

CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que os isolados podem servir potencialmente 

como  reservatórios  de  resistência  aos  antimicrobianos  e  ainda,  que  os  isolados 

podem ser considerados patógeno emergentes e significativos para a saúde pública.

Descritores: Aeromonas, genes de virulência, genes de resistência, antibiograma



ABSTRACT

Moura EMM. Analysis of antibiotic resistance profile and detection of virulence 

and resistance genes in Aeromonas from environmental samples. [Dissertation]. 

São Paulo: School of Public Health College, 2010. INTRODUCTION: Aeromonas 

spp.  is predominantly distributed in the aquatic environment. They are regarded as 

emerging  pathogen,  causing  disease  in  fish  but  also  in  man.  The  most  common 

problems are gastroenteritis in humans and death in fish. OBJECTIVE: This study 

was designed to compare phenotypic with genotypic identification, and also to know 

the  profile  of  antibiotic  resistance  in  Aeromonas  caviae,  A.  aquariorum,  and  A. 

sanarellii isolated from aquatic environment and the presence of virulence genes and 

resistance. MATERIAL AND METHODS: DNA from 24 strains under study was 

extracted by thermal shock and purified using CTAB. PCR reactions were performed 

for  the  detection  of  virulence  and  resistance  genes,  after  the  completion  of  the 

antibiotic  resistance  test.  RESULTS:  We  identified  four  A.  caviae from  which 

3(75.0%)  had  at  least  one  of  the  genes  act, ast or  alt.  From 3  A.  aquariorum, 

1(33.3%)  was  positive  for  the  genes  act and  ast.  Among  the  five  isolated  A. 

sanarellii, 1(50.0%) had the alt and ast genes Six isolates were not positioned within 

taxonomically  described  species  of  Aeromonas,  and  among these  only one strain 

presented the alt gene. Regarding the MBL and AmpC it was obtained respectively: 

3(100%) and 3(100%) isolates from A. aquariorum; 2(50.0%) and 4(100%) isolates 

from A. caviae; 4(66.7%) and 3(50.0%) isolates from Aeromonas spp.; and 1(20%) 

and 5 (100%) isolates from A. sanarellii. None of the isolates showed positive results 

in the phenotypic test for ESBL production. The PCR reaction detected the presence 

of 5 strains with blaMOX-like gene; 21 with blaCPHA gene; 17 with blaTEM-like gene and 

2 with  cepH gene.  CONCLUSION:  These findings suggest that  the isolates may 

serve as  potential  reservoirs  of  antimicrobial  resistance  and also that  the  isolates 

could be considered emerging pathogens of public health significance.

KEYWORDS:  Aeromonas,  virulence genes,  resistance genes,  antibiotic  resistance 

test
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1. INTRODUÇÃO

Os organismos do gênero  Aeromonas  estão distribuídos predominantemente 

em ambientes aquáticos, sendo encontrados na água superficial, em esgotos; na água 

salgada,  em estuários e em água clorada.  Esses microrganismos podem compor a 

microbiota  de peixes  e  anfíbios  e também podem ser  introduzidos  nos  alimentos 

através da água contaminada (MATTÉ, 2004; COSTA e JUNIOR, 2007; COUTO et 

al., 2007; GHATAK et al., 2007;  HAYES  et al., 2007;  KOZINSKA, 2007). Estes 

organismos  são  facilmente  isolados  tanto  de  ambientes  ricos  quanto  pobres  em 

nutrientes como são descritos por MARTINS (2005) no quadro1.

Quadro  1 Números  observados  para  as  diferentes  espécies  de  Aeromonas 

quantificadas em ambientes aquáticos.

Ambiente Contagem típica (UFC/mL)*
Esgoto doméstico > 108

Esgoto tratado 103 -105

Água de esgoto 106 -108

Rios recebendo descarga de esgoto 101 -104

Rios claros, lagos e reservatórios 100-102

Água salgada 102 -102

Água de consumo, pós-tratamento 102 -101

Água de consumo em sistema de distribuição 102 -103

Lençol freático / água de poço < 100

Fonte: MARTINS, 2005. * UFC/mL- Unidades formadoras de colônias por mililitro.

Segundo  o  Bergey´s  Manual  of  Systematic  Bacteriology  (MARTIN-

CARNAHAN e JOSEPH, 2005), até 2005 haviam sido descritas 16 espécies móveis 

de  Aeromonas e  uma  espécie  imóvel.  Porém,  são  atualmente  reconhecidas  24 

espécies:  A.  hydrophila,  A.  bestiarum,  A.  salmonicida,  A.  caviae,  A.  media,  A. 

eucrenophila,  A.  sobria,  A. veronii (biovar  sobria e  veronii),  A.  jandaei,  A. 

schubertii, A. trota, A. allosaccharophila, A. encheleia, A. popoffii, A. culicicola, A.  

aerequipenses,  e  posteriomente  ao  Bergey´s  foram  descritas A.  simae (HARF-

MONTEIL  et  al., 2004),  e  A.  molluscorum  (MIÑANA-GALBIS  et  al.,  2004), 

Aeromonas tecta (DEMARTA et al., 2008) e A. aquariorum (MARTÍNEZ-MURCIA 
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et  al.,  2009).  A. taiwanensis e  A.  sanarellii (ALPERI et  al.,  2009),  A.  piscicola 

(BEAZ-HIDALGO et al., 2009) e mais recentemente as A. fluvialis (ALPERI et al., 

2010), A.  rivuli  (FIGUERAS et  al.,  2010)  e  a  A.  diversa  que  anteriormente  era 

denominada como Aeromonas 501 por MIÑANA-GALBIS et al. (2010).

A taxonomia complexa do gênero Aeromonas sugere que os dados relativos à 

presença  destes  organismos  em  amostras  ambientais  e  clínicas  podem  estar 

subestimados e que a epidemiologia desses organismos deve ser elucidada (MATTÉ, 

2004).

As  espécies  móveis  do  gênero  das  Aeromonas estão  relacionadas  com 

diversos tipos de doença no homem, a qual pode se apresentar como uma diarréia 

auto-limitada  ou  ainda  tão  severa  como  a  diarréia  colérica  (MATTÉ,  2004; 

MARTIN-CARNAHAN e  JOSEPH, 2005). Também podem ser citadas, em menor 

proporção, infecções extra-intestinais como a de mucosas, casos de necrose e mesmo 

septicemia (PEREIRA et al., 2004; CABRERA et al., 2007; SIERRA et al., 2007).

No caso da diarréia semelhante à colérica ocorre a elevação dos níveis de 

AMPcíclico e de proteoglicana no epitélio intestinal. (MERINO et al., 1995).

Organismos do gênero  Aeromonas podem também causar doenças clínicas 

relevantes  como:  endocardites,  septicemias,  bacteremias,  meningoencefalites, 

pneumonias,  peritonites  e  infecções  hepatobiliares,  celulites,  artrites  purulentas, 

úlceras córneas, meningites e infecções oculares, nas quais os patógenos principais 

descritos  foram  organismos  do  gênero  Aeromonas (AGARWAL  et  al.,  2007; 

CABRERA et al., 2007; HAYES et al., 2007; KOZINSKA, 2007; PEREIRA et al., 

2004). Os casos mais severos ocorreram em indivíduos com fatores predisponentes; 

no entanto, em indivíduos saudáveis, na maioria dos casos, a evolução da doença é 

auto-limitada (PEREIRA et al., 2004). 

MARTINS, 2005 descreveu em um estudo realizado em 2005 a frequência 

com  que  as  doenças  causadas  por  microrganismos  do  gênero  Aeromonas foi 

observada em humanos.  Os tipos de infecções e características  estão descritos no 

quadro 2.

Das 24 espécies de  Aeromonas  descritas,  Aeromonas schubertii juntamente 

com A. veronii bv veronii e A. jandaei são as espécies com menor número de relato 

em casos clínicos. Já Aeromonas caviae, Aeromonas veronii bv sobria e Aeromonas 
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hydrophila foram  relacionadas  mais  freqüentemente  com  doenças  no  homem 

(GALBIS et al., 2004 e GHATAK et al., 2007). Em 85% dos casos clínicos em que 

as Aeromonas foram consideradas como principal agente, as espécies A.hydrophila, 

A.  caviae e  A.  veronii biovar  sobria foram  identificadas  com  maior  freqüência 

(CHIM et al., 2007; WEI et al., 2008). 

 

Quadro 2. Freqüência relativa da ocorrência de infecções humanas associadas com 

Aeromonas mesófilas.

Tipo de infecção Características Freqüência relativa a

Diarréia secretora Diarréia aguda aquosa, vômito Muito comum
Diarréia disenteria Diarréia aguda com sangue 

muco.
Comum

Diarréia crônica 
colérica

Diarréia com mais de dez dias 
de duração, fezes tipo

“água de arroz”

Incomum

Celulites sistêmicas Inflamação do tecido conectivo Comum
Mionecroses Hemorragia, necroses com/ 

sem gás
Raro

Eritema gangrenoso Lesões na pele com pontos 
necróticos, sépsis

Incomum

Septicemia Febre, calafrios, Hipotensão, 
alta mortalidade

Comum

Peritonites Inflamação do peritônio Incomum
Pneumonia Pneumonia com septicemia, 

algumas vezes necroses
Raro

Osteomielites Inflamação do osso seguida de 
uma Infecção do

tecido mole

Raro

Colecistites Infecção aguda da vesícula 
biliar

Raro

Infecções oculares Conjuntivites, ulcera corneal e 
endoftalmites

Raro

Fonte:  MARTINS, 2005;  a  Frequência  relativa de todos os casos de infecção por 
Aeromonas.

Recentemente um estudo realizado por FIGUERAS et al. (2009) demonstrou 

a  presença de  A. aquariorum, uma espécie de  Aeromonas que havia sido isolada 

inicialmente  de  peixes  ornamentais,  em  amostras  clínicas  de  fezes  e  sangue  de 

humanos  internados  em um hospital  em Taiwan.  Os  isolados  apresentavam uma 

variedade  de fatores  de virulência,  de genes  de  resitência  a  diferentes  classes  de 
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antibióticos e compunham um mesmo clone microbiológico. Os autores salientaram 

a necessidade de considerar esse gênero de bactérias nos casos clínicos intestinais e 

extraintestinanis.

1.1. TAXONOMIA

Bactérias do gênero Aeromonas pertencem à família Aeromonadaceae que se 

apresentam  na  forma  de  bacilos  Gram-negativos,  são  organismos  anaeróbios 

facultativos,  oxidase  e  catalase  positivas  (MARTIN-CARNAHAN  e  JOSEPH, 

2005). 

São  organismos  fermentadores  da  glicose  e  de  outros  carboidratos  com 

produção de gás,  têm a capacidade  de reduzir  o nitrato  em nitrito  (quadro 3).  A 

temperatura  ótima  para  o  seu  crescimento  varia  entre  22°C  e  37°C  (MARTIN-

CARNAHAN e JOSEPH, 2005).

O  gênero  Aeromonas está  dividido  em  duas  categorias:  formas  imóveis, 

Aeromonas salmonicida e  suas subespécies; e as formas móveis a qual comporta 

todas  as  outras  espécies  descritas  de  Aeromonas (KOZIŃSKA,  2007).  As 

Aeromonas imóveis são conhecidas como patógenos de peixes e não existem relatos 

desses organismos associados  a infecções  em humanos.  Já as  Aeromonas móveis 

representam  um  grupo  de  bactérias  aquáticas,  que  são  patógenos  emergentes, 

causadoras  de  doenças  em  humanos  e  animais  (MATTÉ,  2004;  MARTIN-

CARNAHAN e JOSEPH, 2005; AGERSO et al., 2007).

Há controvérsias na definição da taxonomia do gênero Aeromonas que reside 

na complexa identificação das espécies quando se utilizam os métodos fenotípicos; 

devido  à  existência  de  grande  divergência  no  reconhecimento  dos  grupos  de 

hibridização  (HGs)  (NHUNG  et al.,  2007).  Desta  forma é crucial  a utilização  de 

métodos moleculares para identificação do posicionamento taxonômico das espécies 

de  Aeromonas. Para tanto vários genes foram utilizados para o estudo taxonômico 

deste grupo de bactérias, como 16S rRNA,  gyrB,  rpoD e gene cpn60 (MATTÉ et 

al., 2007; NHUNG et al., 2007; MIÑANA-GALBIS et al., 2009).
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Quadro 3 Características bioquímicas que apresentam diferenças para as espécies de 

Aeromonas utilizadas nesse estudo. 

Características
A.  

caviae
A.  

aquariorum
A.  

hydrophila

A.  
sanarelli

i

A.  
jandaei

Produção de 
pigmentação 

marrom
- - - - -

D-glicose - + + + +
H2S - + + - +

Indol + + + - +
Descarboxilação 

da ornitina
- - - + -

Teste de Voges-
proskauer

- + + - +

L-arabinose + - d + -
D-manitol + + + + +
Sorbitol - - - + -
Sacarose + + + + d
Celobiose + - - + -
Salicina + + + + -

Hidrolise da 
esculina

+ + + + -

Hidrolise da 
arbutina

+ + + + -

Fonte:  MARTÍNEZ-MURCIA et al., 2008 e  ALPERI et al., 2009; +, 85–100%  de 

linhagem positivas;  d,  16–84%  de linhagem positivas;  -,   0–15%  de  linhagem 

positivas.

Os métodos moleculares demonstraram-se bem mais exatos comparados com 

os métodos fenotípicos (CHACON et al., 2003), podendo ser utilizados em estudos 

epidemiológicos,  geográficos,  bem  como  de  diversidade  genética  das  várias 

linhagens  de  microrganismos  patogênicos  ou  não  patogênicos  (AGUILERA-

ARREOLA et al., 2007).

Uma vez que os métodos moleculares oferecem resultados mais rápidos de 

serem interpretados,  estes podem ser usados para análises das espécies do gênero 

Aeromonas que têm importância clínica e epidemiológica, devido à capacidade de 

invasão,  síntese  de  toxinas  e  ao  perfil  de  suscetibilidade  aos  antibióticos  desses 

microrganismos (GHATAK et al., 2007; CABRERA et al., 2007). 
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1.2. VIRULÊNCIA

A virulência das bactérias é freqüentemente iniciada por fatores que induzem 

mudanças bioquímicas no tecido do hospedeiro; esta interação entre a bactéria e o 

hospedeiro resulta na doença (COUTO et al., 2007).

Os  fatores  de  virulência  podem  ser  divididos  em  duas  categorias: 

propriedades celulares que são aderência, mobilidade e capacidade de invadir as 

células  e  propriedade extracelular,  que consiste  na secreção de substâncias  que 

possuem  atividades  hemolíticas,  proteolíticas,  endotóxicas,  enterotóxicas, 

citotóxicas,  as  quais  são  capazes  de  provocar  várias  alterações  bioquímicas  e, 

consequentemente, distúrbios no hospedeiro (EPPLE et al., 2004, IMAMURA et al., 

2006; NAWAZ et al., 2006; COSTA e JUNIOR, 2007; COUTO et al., 2007). 

Considerando a propriedade extracelular de virulência, algumas linhagens de 

Aeromonas podem produzir  dois  tipos  de  toxinas:  a  citopática  e  a  citotóxica.  A 

toxina  citopática  não  causa  a  destruição  das  criptas  e  microvilos  intestinais,  no 

entanto,  provoca  a  secreção  de  água  e  sal  pelas  células  intestinais,  enquanto  a 

citotóxica resulta na destruição das células do intestino do hospedeiro, sendo assim 

mais agressiva que a anterior (COUTO et al., 2007).

A virulência do gênero Aeromonas pode ser muitas vezes devido à produção 

de substâncias  como aerolisinas,  fosfolipases  e  hemolisinas,  que podem provocar 

diarréia  (MERINO et  al.,  1995).  Neste  caso,  o  mecanismo  de  infecção  não  está 

totalmente elucidado, porém pode ser devido à ação de íons secretados ou ainda pela 

injúria  na parede  do epitélio  do intestino  do hospedeiro.  Acredita-se  que tanto  a 

secreção  de  íons  como  a  injúria  na  parede  do  epitélio  sejam  causadas  pela  β-

hemolisina (EPPLE et al., 2004).

Estudos identificaram seis genes que estão relacionados com a virulência das 

Aeromonas: os genes das elastases, das lípases, do flagelo polar e os três genes de 

enterotoxinas:  a  enterotoxina  citotônica  termolábil  (alt),  a  enterotoxina  citotóxica 

termoestável  (ast)  e  a  citotoxina  (act)  (AGUILERA-ARREOLA  et  al.,  2007).  A 

enterotoxina citotoxica (gene act), também conhecida como enterotoxina citolítica é 

composta  por  um  único  polipeptídio  de  52KDa.  Esta  enterotoxina  é  secretada, 
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primeiramente, inativa, sendo posteriormente ativada; e na forma ativa é capaz de 

produzir poros na parede dos eritrócitos (RAHIM et al., 2006).

Os  genes  act,  que  codificam  a  produção  das  hemolisinas  são  também 

denominados  hlyA  e  aerA e  foram observados  em  A.  hydrophila,  A.  caviae,  A. 

veronii bv sobria e  A.  jandaei.  Essa  toxina  causa  hemólise  nas  células  o  que 

contribui para o aparecimento de sintomas no hospedeiro (HEUZENROEDER et al., 

1999; BALSALOBRE et al., 2009b). 

A hemolisina é sintetizada como um componente precursor, e formada por 

três regiões:  a região pré-matura,  madura,  pro-madura,  sendo que sobre essa pro-

hemolisina não se conhece ou não foi encontrada qualquer atividade até que seja 

quebrada por uma protease que remova a região carboxila terminal e assim se torne 

uma hemolisina ativa (NOMURA et al., 2000).

Existem  dois  tipos  de  hemolisina:  α-hemolisina  e  β-hemolisina.  A  α-

hemolisina  é  produzida  durante  a  fase  estacionária  do  crescimento  bacteriano, 

causando  um  efeito  citotóxico  reversível  e  provocando  a lise incompleta  dos 

eritrócitos.  Já  a  β-hemolisina  é  produzida  na  fase  de  crescimento  bacteriano, 

causando a lise completa e conseqüentemente a destruição completa dos eritrócitos 

(THELESTAM e LJUNGH, 1981; KIROV et al., 1993).

Portanto, a função principal da β-hemolisina, é produzir acúmulo de fluído no 

intestino  do  hospedeiro  provocando a  ativação  dos  mediadores  inflamatórios  dos 

granulócitos favorecendo, deste modo, a indução do apoptose das células hospedeiras 

(EPPLE et al., 2004). 

Na  virulência  do  gênero  Aeromonas  estão  envolvidos  dois  sistemas  de 

secreção de proteínas: o sistema de secreção tipo II (T2SS) e o tipo III (T3SS). Esses 

sistemas  são  responsáveis  pelo  transporte  de  proteína  bacteriana  denominada  de 

efetora,  sendo  responsáveis  pelo  sistema  que  transporta  proteína  através  de  uma 

membrana biológica (SIERRA et al., 2007, KHAJANCHI et al., 2009).

Foram descritas quatro proteínas do tipo III: AexT, AopP, AopH e AopO, 

(SIERRA et  al.,  2007),  todas  elas  codificadas  geneticamente  em plasmídio  com 

exceção  da  AexT.  Portanto  a  presença  de  plasmídios,  portadores  de  genes  de 

resistência ou virulência inspira grande preocupação uma vez que estes elementos 

extra cromossômicos, podem transferir genes para diferentes bactérias (SAAVEDRA 
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et al., 2007). Em um estudo desenvolvido por KHAJANCHI et al. (2009), a proteína 

AexU foi encontrada associada com a ADP-ribosilação das células do hospedeiro, 

com a inibição da fagocitose e a indução da apoptose e consequentemente a morte 

em ratos.

Além das hemolisinas existem ainda outras exotoxinas como as nucleases, 

amilases e diferentes tipos de lípases (MERINO et al., 1995).

Outra  substância  importante  para a área clínica é a serina protease (ASP), 

exotoxina liberada por algumas espécies de Aeromonas, e  que pode está envolvida, 

no choque séptico. Esta substância é capaz de provocar a coagulação do plasma e a 

queda  da  pressão  sanguínea  do  hospedeiro  devido  ao  vazamento  do  líquido 

intravascular (NITTA et al., 2007). 

Essa protease ajuda na invasão do microrganismo, quebrando as barreiras do 

hospedeiro. Foram identificados três tipos de proteases em espécies de Aeromonas: 

uma  serina  protease  termolábil  e  duas  metaloproteases  uma  sensível  e  a  outra 

insensíveis  ao  EDTA  (ácido  etilenodiamino  tetra-acético)  (PEMBERTON et  al., 

1997).

Além  das  substâncias  secretadas,  muitos  isolados  do  gênero  Aeromonas 

possuem estruturas  como lipopolisacarídeos  da membrana  externa  (LPS),  camada 

externa da parede celular  (S-Layer),  pili  e  flagelo,  além de produzirem biofilme, 

sendo  conhecidos  por  serem  importantes  fatores  de  virulência  (AGUILERA-

ARREOLA, 2007).

O LPS, lipopolisacarídeo da membrana externa da parede bacteriana, é uma 

estrutura que contém propriedade de endotoxinas e é responsável pela aderência e 

pela resposta imunológica do hospedeiro. Essa estrutura é descrita como um fator de 

virulência,  e  é  considerado  o  maior  componente  da  parede  celular  das  bactérias 

Gram-negativas (AGARWAL et al., 2007).

No gênero Aeromonas o LPS é responsável pela colonização do intestino do 

hospedeiro  o  que  o  torna  importante  na  patogenicidade  desse  organismo;  foram 

descritos  uma  grande  variedade  de  proteínas  de  membrana  externa  e  de 

lipossacarideos em Aeromonas hydrophila isoladas de peixes (SUBASHKUMAR et 

al., 2007). 
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O LPS é formado por um lipídio do tipo A (altamente conservado), por um 

oligossacaríodeo e por um antígeno O específico. O antígeno O é uma proteína que 

compõe a parte mais externa da parede celular bacteriana com função de aderência e 

colonização.  Os sorotipos O:11 e O:34 são as linhagens mais  comuns dentro das 

espécies de Aeromonas causadoras de doenças (MERINO et al., 1995 e JIMENEZ et 

al., 2008).

A  camada  externa  da  parede  celular  (S-Layer)  é  uma  matriz  protéica  ou 

glicoproteínas  ligadas à parede celular  bacteriana formando um envolto externo à 

parede  celular  bacteriana.  Esse  envolto  é  muito  comum no gênero  Aeromonas e 

possibilita à célula bacteriana aderir a outras células ou superfícies e a protege de 

ações do hospedeiro como fagocitose e apoptose (MERINO et al., 1995) 

A  cápsula  é  uma  estrutura  monossacarídica  e  glicosídica  que  recobre  a 

membrana  externa  das  bactérias  (ROBERTS,  1996).  As  bactérias  do  gênero 

Aeromonas que crescem em meio rico em glicose formam uma cápsula espessa com 

a finalidade de aumentar  a sua capacidade de aderência em diferentes superfícies 

evitando  a  apoptose  e  a  fagocitose.  Acredita-se  que  essa  estrutura  incremente  a 

patogenicidade das linhagens que a possuem como, por exemplo, A.veronii bv sobria 

e A. hydrophila (MERINO et al., 1995).

Algumas espécies de Aeromonas tem a capacidade de produzir biofilme que 

serve  como  proteção  às  pressões  do  meio  em  que  vivem  favorecendo  sua 

sobrevivência em vários nichos ecológicos. Esta proteção permite que as bactérias 

deste gênero se adaptem fisiologicamente aos diferentes ambientes de onde foram 

isoladas  como  solo,  água,  animais  (LI et  al.,  2006;  AGARWAL  et  al.,  2007; 

RAHMAN et al., 2007).

Outra  função  do  biofilme  é  favorecer  a  adesão  da  bactéria  à  célula  do 

hospedeiro para que o microrganismo possa invadi-la (RAHMAN et al., 2007). No 

entanto, como o biofilme proporciona a capacidade de aderir a qualquer superfície, 

essa  estrutura  pode  ser  encontrada  nas  canalizações  de  águas,  biorreatores, 

submarinos  periscópios,  dentes,  intestinos,  rúmen,  biomateriais  médicos 

(LARAMÉE et al., 2000).

A formação do biofilme é uma ligação irreversível a uma superfície. Ao se 

ligar a esta superfície o organismo começa a produzir polímeros extracelulares que 
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facilitam  essa  união  e  conseqüentemente  provocam  mudanças  no  índice  de 

crescimento e de transcrição nos indivíduos destas colônias (DONLAN, 2001).

O  biofilme  é  importante  na  área  médica,  pois  muda  drasticamente  a 

suscetibilidade da bactéria aos antibióticos e, muitas vezes, impede que o fármaco 

chegue  aos  organismos  localizados  no  interior  dessa  estrutura,  dificultando  a 

eliminação  de  algumas  contaminações  em  aparelhos,  como  cateteres  e  próteses 

(DONLAN, 2001).

Organismos do gênero  Aeromonas  podem ainda apresentar  estrutura como 

flagelo  e  pili  que  são  estruturas  de  origem protéica,  e  estão  relacionadas  com a 

aderência e colonização nas células hospedeiras (KIROV et al., 2000; AGUILERA-

ARREOLA et al., 2007). 

1.3 ANTIMICROBIANOS

Para o tratamento de algumas infecções de origem bacteriana são empregados 

antibióticos de amplo espectro, como os β-lactâmicos (NAWAZ  et al.,  2006), que 

podem agir de quatro modos diferentes. 

• Na biossíntese celular, como as penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos, 

carbapenêmicos e os glicopeptídeos; 

• Interferem com a  biossíntese protéica, como as tetraciclinas, macrolídeos e 

aminoglicosídeos; 

• Agem na síntese dos ácidos nucléicos (fluoroquinolonas e rifampicina)

• Ou  podem  interferir  nas  vias  metabólicas  da  bactéria  (trimetoprimas  e 

sulfametoxazol).

Os antimicrobianos podem ser classificados pela sua estrutura química; pelo 

tipos  de  microrganismos  em  que  agem;  ou  pelo  efeito  que  causam  nesses 

microrganismos (TAVARES, 2001). (quadro 4).

A  classificação  dos  antimicrobianos  com  base  na  estrutura  química  é 

importante na área clínica pois substância do mesmo grupo apresentam mecanismos 

de ação semelhantes e partilham, parcial ou totalmente, os organismos sobre os quais 

atuam (TAVARES, 2001). 
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A classificação é feita segundo o efeito causado sobre os microrganismos. Os 

agentes  bactericidas provocam  a  síntese  de  uma  parede  defeituosa  ou  podem 

provocar a ausência da formação dos septos que são importantes na fase de divisão 

celular bacteriana.  Agentes  bacteriostáticos inibem o crescimento e a reprodução 

bacteriana sem provocar sua morte imediata, esse efeito é reversível uma vez retirada 

a droga (TAVARES, 2001). 

As bactérias desenvolvem mecanismos para se defender dos antimicrobianos, 

que  são  as  formas  de  resistência.  A  forma  de  resistência  pode  ser  natural,  ou 

intrínseca,  essa  resistência  caracteriza  a  espécie  bacteriana  e  compõe  a  herança 

genética cromossômica deste microrganismo (TAVARES, 2001).

A resistência natural  é um caráter hereditário,  transmitida verticalmente às 

células filhas codificada por genes cromossômicos, os quais determinam na célula 

bacteriana a ausência de receptores para a ação dos antibióticos ou a existência de 

estruturas e mecanismos que impedem a ação da droga (TAVARES, 2001).

Resistência adquirida consiste no surgimento do fenômeno da resistência a 

um ou vários  antimicrobianos  numa população  bacteriana  originalmente  sensível. 

Trata-se,  portanto,  de  uma  propriedade  nova  que  surge  em  exemplares  de  uma 

espécie bacteriana os quais em um determinado momento passam a não mais sofrer a 

ação de drogas que são efetivas contra o restante da população (TAVARES, 2001).

A  resistência  adquirida  resulta  de  modificações  na  estrutura  ou  no 

funcionamento da célula bacteriana,  as quais são decorrentes de fatores genéticos 

adquiridos por mecanismos que alteram o cromossomo bacteriano ou por elementos 

extra-cromossômicos (TAVARES, 2001).

A  resistência  induzida  ocorre  quando  se  ministra  um  antibiótico  e 

inicialmente o microrganismo se mostra sensível a este, mas passando o tempo o 

paciente  tem  uma  decaída,  significando  a  multiplicação  da  bactéria,  ou  seja,  a 

diminuição do efeito do antibiótico (TAVARES, 2001).

Este  fenômeno  começou  a  ser  mais  notado  com  a  introdução  das 

cefalosporinas da segunda geração, especialmente com o uso clínico do cefamandol e 

da cefoxitina após a observação de insucesso na terapêutica de infecções por bacilos 

Gram-negativos  com estas  drogas,  devido  à  emergência  da  resistência  durante  o 

tratamento (TAVARES, 2001).
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Com  o  surgimento  de  bactérias  resistentes  aos  antibióticos  utilizados  foi 

desenvolvido  o estudo  da  sensibilidade  dos  microrganismos  à  ação  dos 

antimicrobianos  que  pode  ser  determinada  in  vitro,  por  meio  do  antibiograma, 

permitindo  uma  terapia  bem  orientada  e  segura  para  o  hospedeiro  (TAVARES, 

2001).  Foram desenvolvidos  dois  métodos  para  a  realização  do antibiograma um 

deles é a concentração inibitória mínima (CIM, CBM) e o outro é o teste de disco 

difusão.

Os  métodos  de  avaliação  da  sensibilidade  de  bactérias  aos  antibióticos 

consistem em determinar  a menor  concentração  capaz de inibir  o crescimento  da 

bactéria - concentração inibitória mínima (C.I.M ou M.I.C). Esse conceito é utilizado 

para  antibióticos  bacteriostáticos.  A  concentração  bactericida  mínima  do 

medicamento (C.B.M ou M.B.C) é empregada para agentes bactericidas. Nos dois 

casos são utilizados métodos quantitativos, para determinação da quantidade exata 

necessária para impedir o crescimento bacteriano (TAVARES, 2001). 

O  teste  de  disco  difusão  é  um  método  qualitativo  de  determinação  da 

sensibilidade bacteriana aos antibióticos, sendo o mais utilizado na rotina laboratorial 

por ser de fácil e rápida obtenção dos resultados. A leitura se faz pelo diâmetro do 

halo de inibição em milímetro, padronizado de acordo com a droga, concentração 

utilizada e microrganismo em estudo. Em geral, o resultado é expresso em sensível, 

intermediaria e resistente (TAVARES, 2001).
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Quadro 4. Descrição dos antibióticos e de suas classes.
Classes Antibióticos Função

Penicilinas Ampicilinas

Inibem a síntese da parede celular das bactérias. Essa interferência leva à formação de uma parede 
celular defeituosa, com instabilidade de permeabilidade provocando a morte da bactéria por lise. 
Também pode interferir na ativação do sistema autolítico endógeno da bactéria.  São bactericidas

Carbapenêmicos
Imipenem, Meropenem, 

Ertapenem

Cefens

Cefalotina (1° geração);
cefoxitina (2° geração); 
cefotaxima, Cefodizima, 

cefpodoxima e ceftazidima (3° 
geração); cefepime (4° 

geração)
Monobactâmicos Aztreonam
fluoroquinolonas Acido nalidíxico Possuem ação bactericida ao interferir na síntese de DNA bacteriano, inibindo a DNA-girase 

enzima bacteriana responsável pela replicaçãoQuinolonas Ciprofloxacina

Aminoglicosídeos
Gentamicinas e 
Estreptomicinas

Penetram a parede celular e a membrana, ligando-se a subunidade ribossômica 30S, provocando 
erro na leitura de RNA mensageiro provocando a morte de bactérias. Provoca um efeito 
bactericida, atuam normalmente sobre os bacilos Gram-negativos

Sulfonamidas – 
inibidores da via do 

folato
Sulfametoxazol + Trimetropin

Sulfonamida  é antagonista  competitivo do PABA,  impedindo a utilização de ácido fólico pela 
bactéria.  A  Trimetropina  possui  efeito  sinérgico  com sulfonamida,  os  dois  antibióticos  juntos 
impedem a síntese de tetraidrofolato através da inibição da diidrofolato-redutase

Fenicois Cloranfenicol
Lipossolúvel difunde-se através da membrana celular bacteriana e se une de forma reversível à 
subunidade 50S dos ribossomos bacterianos, onde evita a transferência de aminoácidos às cadeias 
peptídicas em formação.

Tetraciclinas Tetraciclinas

Bacteriostático de amplo espectro que atuam por inibição da síntese de proteínas. A união 
reversível se produz na subunidade ribossômica 30S dos microrganismos sensíveis. Não inibem a 
síntese da parede celular bacteriana. As tetraciclinas tem o mesmo mecanismo de ação sobre todos 
os microrganismos.

Lincosamidas Clindamicinas
Inibi a biossíntese da parede celular, afeta a permeabilidade da membrana celular bacteriana e inibe 
a síntese de RNA.

Fonte: TAVARES, 2001
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1.4 RESISTÊNCIA POR PRODUÇÃO DE β-LACTAMASES

As  bactérias  podem  tornar-se  resistentes  aos  antibióticos  através  de  três 

mecanismos principais: alteração do sítio de ação (PBPs); redução da permeabilidade 

da membrana externa bacteriana; e produção de enzimas (NOGUEIRA, 2005). 

Os antibióticos β-lactâmicos podem ser o substrato para três diferentes tipos 

de  enzimas  produzidas  por  bactérias;  amidases  (ou  acilases),  estearases  e  β-

lactamases,  das  quais  a  última  representa  o  mais  importante  mecanismo  de 

resistência bacteriana (TAVARES, 2001).

As amidases (ou acilases) quebram a ligação amida na posição 6-amino do 

núcleo  das  penicilinas  e  na  posição  7-amino  do  núcleo  das  cefalosporinas.  As 

amidases  não parecem ter importância  na resistência  microbiana,  pois  sua ação é 

reversível e varia de acordo com condições de pH e temperatura bem como com a 

concentração do substrato. Estas enzimas, entretanto, são utilizadas pela indústria de 

antibióticos na produção de derivados semi-sintéticos (TAVARES, 2001).

As esterases são encontradas tanto em bactérias Gram-positivas quanto Gram- 

negativas  e  são capazes de desacetilar  as cefalosporinas  que possuem um radical 

acetoximetila na posição C-3. Tais cefalosporinas incluem a cefalotina, cefacetrila, 

cefapirina, cefaloglicina e cefotaxima, além das próprias cefalosporina C, usada para 

a síntese das varias cefalosporinas semi-sintéticas (TAVARES, 2001).

O aparecimento de formas bacterianas resistentes as drogas de uso comum 

tem grande importância na saúde pública, uma vez que esses microrganismos podem 

carrear  genes  de  resistência  a  múltiplas  drogas  que  podem ser  transportados  por 

elementos  genéticos  móveis,  possibilitando,  desta  forma,  a  disseminação  desses 

genes no ambiente, inclusive água e alimentos. Essa transferência é muito importante 

para a bactéria,  pois permite que esta sobreviva em um amplo número de  habitat 

(GORDON et al., 2008). 

As  β-lactamases  são  a  causa  principal  de  resistência  aos  antibióticos  β-

lactâmicos.  Estas  enzimas  são  frequentemente  produzidas  por  bactérias  Gram-

positivas e negativas e tem como função catalisar a hidrólise da ligação amida do 

anel  β-lactâmico  causando  a  destruição  irreversível  da  atividade  antibactericida 
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destes antibióticos, tendo como conseqüência a resistência bacteriana  (OVERMAN 

et  al.,  1998;  TAVARES,  2001).  No quadro  5  apresenta  a  classificação  das  β-

lactamases  segundo  os  critérios  de  BUSH-JACOBY-MEDEIRO  (1995),  de 

AVISON et al., 2000 e BUSH-JACOBY (2009). 

Com o avanço dos estudos moleculares foi observado que os mecanismos de 

resistência  aos antibióticos são codificados geneticamente tanto nos cromossomos 

como em elementos extra cromossômicos bacterianos (KO et al., 1998).

 As  enzimas  β-lactamases  recebem  nomenclatura  relacionada  ao  tipo  de 

substrato sobre o qual atuam, como por exemplo, as β-lactamases Oxa-1, Oxa-2 e 

Oxa-3 cujos substratos são as isoxazolilpenicilinas e a meticilina. 

Essas enzimas podem também ser nomeadas em função da espécie bacteriana 

produtora, como por exemplo, as β-lactamases PSE-1, PSE-2, PSE-3 e PSE-4 que 

tem  atividade  de  carbenicilinase  e  são  produzidas  por  Pseudomonas, ou  ainda 

recebem denominação ligada  a  nomes  próprios,  como nos  casos  da β-lactamases 

TEM-1 relacionada com o nome Temoniera, de uma paciente na Grécia da qual foi 

isolada uma cepa de E.coli resistente a ampicilina (TAVARES, 2001).

Muitas das β-lactamases produzidas por bactérias Gram-negativas têm seus 

códigos  genéticos  situado  em transposons.  Desta  maneira,  a  origem genética  da 

enzima  pode  ser  transferida  para  diferentes  plasmidios  como  também  para  os 

cromossomos (TAVARES, 2001). 

Isso pode trazer beneficios para os microrganimos Gram-negativos, já que na 

maioria  das  vezes  as  β-lactamases  são  codificadas  por  genes  plasmidiais 

possibilitando à bactéria  produzir  maiores  quantidades  de enzima permitindo que 

uma  mesma  bactéria  produza  enzimas  com  dupla  origem  genética  (TAVARES, 

2001).

A resistência induzida pelos antibióticos β-lactâmicos entre os bacilos Gram-

negativos resulta da diminuição da repressão da síntese de β-lactamases, isso ocorre 

com  a  interação  entre  os  antibióticos  com  um  repressor  dentro  da  célula.  A 

desrepressão  induzida  é  reversível  com a  retirada  da  droga,  ao  contrario  do  que 

ocorre  com  mutantes  que  também  podem  surgir  na  vigência  do  uso  destes 

antibióticos.  Os  mutantes  são  capazes  de  manter  a  característica  da  resistência 

induzida (TAVARES, 2001).
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Quadro 5 Descrição das características de β-lactamases produzidas por bactérias segundo sua classificação, substrato em que atuam e existência de 
inibidores.
.

Bush-
Jacoby 
(2009)

Bush-
Jacoby-
Medeiro 
(1995)

Classificação
(Classe/sub-

classe)
Substrato

Inibido por
Características Enzimas representantes

*CA ou 
TZB

**
EDTA

1 1 C Cefalosporinas Não Não
Hidrolisam cefalosporinas e 

cefamicinas

E.coli AmpC, P99, ACT-1, 
CMY-2, FOX-1, MIR-1, 

CepH, CAV-1

1e ***NI C Cefalosporinas Não Não
Hidrolisam mais ceftazidima que 

outras oximino-β-lactâmicos
GC1, CMY-37

2ª 2a A Penicilinas Sim Não
Hidrolisam mais benzilpenicilinas 

que cefalosporinas
PC1

2b 2b A
Penicilinas e 

cefalosporinas
Sim Não

Hidrolisam benzilpenicilinas e 
cefalosporinas igualmente

TEM-1, TEM-2, SHV-1

2be 2be A

Cefalosporinas de 
espectro 

estendido e 
monobactâmicos

Sim Não
Hidrolisam oximino-β-lactâmicos 

(cefotaxima, ceftazidima, 
ceftriaxona, cefepime, aztreonam)

TEM-3, SHV-2, CTX-M15, 
PER-1, VEB-1

2br 2br A Penicilinas Não Não
Resistentes ao ácido clavulânico, 

sulbactam e tazobactam
TEM-30, SHV-10

2ber ***NI A

Cefalosporinas de 
espectro 

estendido e 
monobactâmicos

Não Não
Hidrolisam oximino-β-lactâmicos 

combinados com resistência ao acido 
clavulânico, sulbactam e tazobactam

TEM -50

2c 2c A Carbenicilinas Sim Não Hidrolisam carbapenêmicos PSE-1, CARB-3

2ce 2d A
Carbenicilinas e 

cefepimes
Sim Não

Hidrolisam carbapenêmicos, 
cefepimes

RTG-4

Fonte: AVISON et al., 2000, BUSH e JACOBY, 2009. *CA: ácido clavulânico; **EDTA: acido ethylenediamina tetraacetil; ***NI: não 
incluído
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Quadro 5 Descrição das características de β-lactamases produzidas por bactérias segundo sua classificação, substrato em que atuam e existência de 
inibidores (Continuação).

Bush-
Jacoby 
(2009)

Bush-
Jacoby-
Medeiro 
(1995)

Classificação
(Classe/sub-

classe)
Substrato

Inibido por

Características Enzimas representantes*CA ou 
TZB

**
EDTA

2d ***NI D Cloxacilinas Variável Não
Hidrolisam as cloxacilinas ou 

oxacilinas
OXA-1, OXA-10

2de ***NI D
Espectro 

estendido de 
cefalosporinas

Variável Não
Hidrolisam a cloxacilinas ou 

oxacilinas e oximino-β-lactâmicos
OXA-11, OXA-15

2df ***NI D Carbapenêmicos Variável Não
Hidrolisam cloxacilinas ou oxacilinas 

e carbapenêmicos
OXA-23, OXA-48

2e 2e A
Cefalosporinas de 

espectro 
estendido

Sim Não
Hidrolisam as cefalosporinas, não 

hidrolisam os aztreonans
CepA

2f 2f A Carbapenêmicos Variável Não
Hidrolisam os carbapenêmicos, 

oximino-β-lactâmicos e cefamicinas
KPC-2, IMI-2, SME-1

3ª 3
B/B1
B/B3

Carbapenêmicos Não Sim

Hidrolisam os antibióticos de amplo 
espectro incluindo os 

carbapenêmicos, mas não 
monobactâmicos

IMP-1, VIM-1, CcrA, 
IND-1, L1, CAU-1, 

GOB-1, FEZ-1

3b 3 B/B2 Carbapenêmicos Não Sim
Preferencialmente hidrolisam os 

carbapenêmicos
CphA, Sfh-1, ImiS

***NI 4 Desconhecida
Enzimas não sequenciadas e nem se 

encaixam em outros grupos
Fonte: AVISON et al., 2000, BUSH e JACOBY, 2009. *CA: ácido clavulânico; **EDTA: acido ethylenediamina tetraacetil; ***NI: não 
incluído
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1.4.1 Metalo-β-lactamases

As  metalo-β-lactamases  são  capazes  de  aumentar  muito  os  casos  de 

resistência às cefalosporinas de espectro estendido no ambiente hospitalar, uma vez 

que essas enzimas possuem um amplo espectro de atividade contra a maioria dos β-

lactâmicos,  incluindo  os  carbapenêmicos,  além  de  apresentarem  resistência  aos 

inibidores de β-lactamases. 

As  carbapenemases  do  tipo  MBL  pertencem  à  classe  B  de  Ambler  e 

necessitam de zinco ou de outro cátion divalente como cofator para ocorrência de sua 

atividade, ao contrário das outras β-lactamases que precisam de serina em seu sítio 

ativo (PELEG  et  al,  2005;  DALMARCO,  2006).  As  metalo-β-lactamases  são 

produzidas intrinsecamente por várias espécies de bactérias, inclusive as espécies do 

gênero Aeromonas.

Estes  antibióticos  são  amplamente  usados  contra  infecções  nosocomiais 

(MENDES et  al.,  2006).  Os  carbapenêmicos  mais  utilizados  nas  terapias  são 

imipenens  e  meropenens  e  são  escolhidos  quando  ocorrem infecções  graves  por 

bactérias resistentes aos demais β-lactâmicos (PELEG et al., 2005).

As MBLs possuem quatro características principais:

• Possuem atividade contra os carbapenêmicos; 

• Não hidrolisam os monobactâmicos

• Não hidrolisam os aztreonans; 

• São inibidas  por  agentes  quelantes,  como  EDTA  (ácido 

etilenodiamenotetrácetico),  derivados  do  tiol  (ácido  mercaptoacético, 

mercaptocarboxilico, 2-mercaptopropiônico), metais pesados como Hg II, Fe 

II, Cu II, ácido succinico e o ácido dicopilínico (DALMARCO et al., 2006; 

MENDES et al., 2006).

As metalo-β-lactamases podem ser divididas em três subclasses: B1, B2 e B3. 

As classes B1 e B3 possuem uma ampla capacidade de hidrolisar vários β-lactâmicos 

(BEBRONE et al.,  2005). As enzimas da subclasse B1 como o IMP-1, o VIM-2 e 

VIM-4 são dependentes de um ou dois zincos no seu sítio ativo para ter a capacidade 

de  hidrolisar  as  penicilinas  (penicilinas,  carbenicilinas  e  ampicilinas),  as 
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cefalosporinas e os imipenens, e são enzimas que representam o grupo 3a  (BUSH, 

1998 e HORSFALL et al., 2007). 

A  subclasse  B2  contém  as  enzimas  CphA  que  possui  a  capacidade  de 

hidrolisar  os  carbapenêmicos  e  apresenta  pouca  atividade  sobre  as  penicilinas  e 

cefalosporinas (BEBRONE  et al.,  2005). A CphA é ativada ao se ligar a um íon 

zinco e inibida ao se ligar a um segundo íon zinco (BUSH, 1998; BEBRONE et al., 

2005; HORSFALL, 2007). Também parece que a expressão do gene cphA ou ampH 

pode ser induzida pelo imipenem e pelos inibidores de β-lactamases, tais como o 

ácido clavulânico e o tazobactam (SAAVEDRA et al., 2007). 

A subclasse B3 é ativada ao se ligar a dois íons zinco e possui alta atividade 

de cefalosporinase (BUSH, 1998, HORSFALL, 2007).

As  MBLs  já  foram  observadas  inseridas  em  estruturas  genéticas  que 

fornecem  mobilidades  aos  genes,  fazendo  com  que  essas  enzimas  passem  a  ser 

conhecidas  como  MBLs  móveis  ou  MBLs  adquiridas.  Já  foram  descritas  cinco 

classes de MBL adquiridas: IMP (Imipenemase), VIM (Verono imipenemase), SPM 

(São  Paulo  metalo-β-lactamase),  GIM  (German  imipenemase),  SIM-1  (Seul 

Imipenemase) (MENDES et al., 2006).

As MBLs VIM, IMP, SPM, GIM e SIM são enzimas que têm amplo substrato 

e  conferem  ao  microrganismo  resistência  aos  β–lactâmicos  com  exceção  do 

aztreonam (PELEG et al., 2005).

As MBLs adquiridas  são codificadas  por  cassetes  gênicos  localizados  nos 

cromossomos ou plasmídios bacterianos. No entanto, com exceção da enzima SPM-1 

que é codificada por um gene localizado em plasmídios. As demais MBL adquiridas 

são codificadas  por genes localizados em integrons de classe 1 (MENDES et al., 

2006).

1.4.1.1. IMP – Imipenemase

IMP -1 (primeiro  MBL móvel)  é  uma metalo-β-lactamase  codificada  pelo 

gene blaIMP,  que  é  responsável  pela  sua  produção.  Este  gene  normalmente  está 

inserido  num  integron  que  é  carregado  por  um  plasmídio.  Já  foram  observadas 

transferências  do  cassete  do  gene  blaIMP para  várias  bactérias  Gram-negativas 
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(ARAKAWA et al., 2000;  MENDES et al., 2006). A IMP-1 causa a resistência a 

vários  β-lactâmicos  de  amplo  espectro  como as  cefalosporinas,  cefamicinas  e  os 

carbapenêmicos (ARAKAWA et al., 2000).

Os  carbapenêmicos  são  muito  usados  como  um  potente  agente  contra 

infecções causadas por bactérias Gram-negativas devido a sua afinidade com PBP-2 

(proteína ligadora da penicilina) e pela sua capacidade de atravessar a camada mais 

externa destas bactérias (HIRAKATA et al., 1998). 

As enzimas imipenemases fazem parte do grupo funcional 3a de Bush e são 

capazes de hidrolisar as cefalosporinas, cefamicinas, penicilinas e carbapenêmicos 

(HIRAKATA et al., 1998). 

Foram descritos 27 tipos de IMP (BUSH e JACOBY, 2010), sendo que essas 

enzimas  conferem  resistência  à  ceftazidima,  cefoxitina  e  cefazolina  e  reduz  a 

suscetibilidade bacteriana aos carbapenêmicos (NEUWIRTH et al, 2007).

1.4.1.2 VIM- Verona Imipenemase

A enzima VIM-1 foi  descrita  e  isolada em  Pseudomonas aeruginosa pela 

primeira  vez  em Verona,  Itália  e  posteriormente  observada  no  Japão.  A enzima 

produzia resistência à ceftazidima, imipenem, carbapenêmicos e a todos os outros β-

lactâmicos,  exceto  monobactâmicos.  O  gene  blaVIM-1 é  carreado  por  um  cassete 

gênico  inserido  em  um  integron  de  classe  1  (FRANCESCHINI  et  al.,  2000  e 

SCHEFFER, 2008).

Já foram descritas 24 variantes de Verona Imipenemases tanto em plasmídios 

quanto  no  cromossomo  bacteriano  (MENDES et  al.,  2006;  BUSH  e JACOBY, 

2010).

1.4.1.3 SPM – São Paulo metalo-β-lactamase

A  SPM-1  foi  isolada  de  P.  aeruginosa e  apresenta  uma  inserção  de  24 

aminoácidos logo após o sítio de ativação. Essa inserção provavelmente aumente a 

hidrólise  do anel  β-lactâmico.  O gene  blaSPM-1 não  está  associado à  integrons  ou 

transposons, mas sim ao elemento CR (região comum), fazendo parte do genoma 
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móvel de um plasmídio de aproximadamente 180Kb. A função do CR é facilitar a 

mobilidade do gene blaSPM-1 (SCHEFFER, 2008).

1.4.1.4 GIM – German Imipenemase

A GIM-1 foi isolada de  P. aeruginosa e tem a capacidade de degradar os 

antibióticos  carbapenêmicos.  O  gene  blaGIM-1 foi  descrito  como  inserido  em  um 

plasmídio  não  conjugativo  o  que  provavelmente  o  torna  pouco  móvel  quando 

comparado  aos  demais  genes  codificadores  de  metalo-β-lactamases 

(CASTANHEIRA et al., 2004; SCHEFFER, 2008).

1.4.1.5 SIM-1 – Seul Imipenemase

A Seul Imipenemase foi descrito em Acinetobacter baumannii na Coréia do 

Sul e seu gene codificador  blaSIM-1 estava presente em um integron de classe 1. O 

referido integron possuía também outros cassetes que raramente são observados em 

integrons  que  codificam  metalo-β-lactamases,  gene  arr-3  (rifampicina  ADP 

ribosiltransferase)  e  gene  catB3 (cloranfenicol-acetiltransferase)  (MENDES et  al., 

2006).

1.4.2 β-lactamase de Espectro Estendido (ESBL)

As  ESBLs  são  mutantes  derivados  de  β-lactamases  de  amplo  espectro  e 

contém em seu sitio ativo uma serina. São mediadas por plasmídios, sendo que os 

organismos  produtores  de  ESBLs  são  resistentes  à  amino-penicilinas,  carboxi-

penicilinas e ureido-pencilinas, e também todas as cefalosporinas, incluindo as de 

quarta  geração,  penicilinas  isoladas  e  monobactâmicos  (aztreonam),  mantendo  a 

sensibilidade  aos  carbapenêmicos  e  cefoxitina.  As  associações 

piperacilina/tazobactam ou ticarcilina/clavulanato podem mostrar atividade contra os 

microrganismos  produtores  de  β-lactamases  de  espectro  estendido  (NAAS  et  al., 

1998, TAVARES, 2001, KHAN et al., 2008). 
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Estas  enzimas  não  são  induzíveis e  estão  principalmente  relacionadas  aos 

tipos TEM grupo que possui atualmente 181 enzimas descritas (BUSH e JACOBY, 

2010). 

Além do grupo TEM, outras ESBLs foram descritas. A enzimas β-lactamase 

de espectro estendido CTX-M pertence à classe A e apresenta alta atividade contra a 

cefotaxima  e  outros  substratos  como  a  ceftazidima,  ceftriaxona,  e  cefepima 

(HOPKINS et al., 2006). De acordo com BUSH e JACOBY (2010) existem relatos 

de  pelo  menos  93  desta  β-lactamase  sendo  possível  a  sua  divisão  em  grupos 

filogenéticos  com  base  na  seqüência  de  aminoácidos  (HOPKINS  et  al.,  2006). 

Muitos  genes  codificadores  de  CTX-M  estão  situados  próximos  ou  dentro  de 

transposons  ou  de  cassetes  gênicos  possibilitando  sua  rápida  disseminação 

(HOPKINS et al. 2006).

OXA  é  uma  enzima  ESBL  capaz  de  hidrolisar  a  oxacilina,  cloxacilina, 

metilicilina, amoxicilina e cefalotina; estas enzimas são normalmente observadas em 

P.  aeruginosa.  As  enzimas  OXA  estão  classificadas  na  classe  D  de  Ambler  e 

possuem um sítio ativo dependente de serina (NAAS et al., 1998). 

As 32 enzimas descritas (BUSH  e JACOBY, 2010) se diferenciam por um 

único aminoácido e os genes que as codificam, com exceção dos genes oxa 12 e oxa 18, 

sendo  localizados  em  integrons  (NAAS et  al.,  1998).  A  OXA-18  é  capaz  de 

hidrolisar amoxicilina, ticarcilina, cefalotina, ceftazidima, cefotaxima e aztreonam, 

mas não imipenem ou cefamicina,  sendo totalmente inibida por ácido clavulânico 

(NAAS et al., 1998).

NAAS et al.  (1998) descreveram uma enzima denominada OXA-20 que é 

parcialmente  inibida  pelo  ácido  clavulânico,  possui  espectro  restrito  e  hidrolisa 

somente a oxacilina.

O  espectro  hidrolítico  da  OXA-22  é  limitado  muitas  vezes  por 

benzilpenicilina, cloxacilina e cefalosporina e o gene que codifica esta enzima foi 

observado inserido no cromossomo (NORDMANN et al., 2000). 

Outra enzima ESBL é a CMY-1 que possui ação sobre as cefalosporinas de 

segunda e terceira gerações, incluindo a ceftazidima e aztreonam (monobactâmicos) 

(NAAS  et  al.,  1998,  TAVARES, 2001).  Com os avanços  dos estudos  houve um 
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aumento  nos  relatos  dos  microrganismos  produtores  das  ESBLs  bem  como  das 

enzimas descritas nesses organismos (KHAN et al., 2008).

1.4.3 Cefalosporinases

As  β-lactamases  do  grupo  funcional  1  da  classe  molecular  C  são 

originalmente  enzimas chamadas  de cefalosporinases  cromossomais  ou AmpC de 

Pseudomonas aeruginosa ou Enterobacteriaceae. Na ausência de β-lactâmicos, as β-

lactamases  AmpC,  que  normalmente  são  produzidas  naturalmente  em  pequenas 

quantidades, passam a produzí-las em grandes quantidades na presença de ampicilina 

ou cefoxitina devido a uma mutação que ocorre no gene codificador dessas enzimas. 

Essa mutação torna a resistência constitutiva (TAVARES, 2001,  REISBIG, et al., 

2004). Quando a AmpC é produzida em grandes quantidades (hiper-expressão de 

AmpC), ocorre à resistência a quase todos os β-lactâmicos com exceção da quarta 

geração das cefalosporinas (cefepime, cefpirome) e dos carbapenêmicos (REISBIG 

et al., 2004).

As AmpCs podem ser induzíveis em espécies de  Citrobacter,  Enterobacter, 

Serratia  e  Pseudomonas  aeruginosas o  que  pode  ocasionar  a  resistência  do 

microrganismo,  anteriormente  sensível,  durante  o  curso  da  terapêutica  com 

cefoxitina ou cefalosporina da terceira geração (TAVARES, 2001).

Embora denominadas cefalosporinases cromossomais, é crescente o número 

de relatos de enzima  AmpC associada à plasmídios  (REISBIG, et al., 2004). Essas 

enzimas já foram relatadas na África, Ásia, Europa e Américas (HOPKINS et al., 

2006).

Oitenta  e  oito  enzimas  da  família  AmpC  já  foram  descritas  (BUSH  e 

JACOBY,  2010),  os  genes  dessa  família  já  foram  observados  inseridos  em 

plasmídios ou como parte de um transposon (HALDORSEN et al., 2008). 

Algumas dessas enzimas foram estudadas nesse trabalho, são elas a enzima CMY 

que já foram descritas 52 variantes; a ACC que possui 4 variantes, a ACT que possui 

8 variantes; a DHA que possui 4 variantes, a FOX que possui 7 variantes; a LAT que 
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não possui variantes a MIR que possui 5 variantes e a MOX que possui 8 variantes 

(BUSH e JACOBY, 2010).

As  AmpCs  são  fracamente  inibidas  pelo  ácido  clavulânico  e  podem  ser 

diferenciadas das ESBLs pela sua capacidade de hidrolisar cefamicinas (KHAN et 

al., 2008). 

1.5  OUTROS MEIOS DE RESISTÊNCIA BACTERIANA

1.5.1 Alteração nas Porinas

As proteínas de membranas externas (OMPs) ou porinas das bactérias Gram-

negativas  são  capazes  de  formar  canais  que  permitem  a  difusão  de  solutos 

hidrofílicos através da membrana externa para a parte interna da célula. A perda ou a 

diminuição  da  expressão dos  genes  que  codificam a  OMP causam a  redução da 

entrada  de  antibióticos  na  célula,  diminuindo  a  concentração  interna  do 

antimicrobiano o que pode conferir resistência aos antibióticos (LIVINGSTONE et 

al., 1995).

A alteração  da  permeabilidade  da  membrana  externa  só  ocorre  em Gram 

-negativos, e geralmente é acompanhada da produção de  β-lactamases. A perda de 

um ou mais canais da membrana externa pode implicar em altos níveis de resistência, 

se estiver associada à inativação enzimática.  A perda das porinas OmpC e OmpF 

como causa de resistência tem sido relatada principalmente em  Escherichia coli  e 

Salmonella  typhimurium.  A  associação  entre  perda  de  porinas  e  resistência  ao 

imipenem foi descrita  em cepas de  Klebsiella  pneumoniae  produtoras  de ACT-1, 

uma  β-lactamase  tipo  AmpC  mediada  por  plasmídios  (NOGUEIRA,  2005).  Em 

outros  membros  da  família  Enterobacteriaceae,  a  resistência  aos  carbapenêmicos 

também tem sido relacionada à diminuição da permeabilidade da membrana externa, 

associada  à  hidrólise  pela  hiperprodução  de  β-lactamases  cromossômicas 

(NOGUEIRA, 2005).

Diferentes porinas podem ser encontradas na membrana externa de isolados 

de P. aeruginosa, como a OprF, OprC, OprD e OprE. Dentre essas, a mais abundante 
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é a OprF que é, provavelmente, a mais utilizada pela maioria dos β-lactâmicos para 

penetrar  no  interior  da  bactéria.  Contudo  a  proteína  OprD  parece  estar  mais 

envolvida  na  penetração  dos  carbapenêmicos,  especialmente  de  imipenem nessas 

enterobactérias (HANCOCK e BRINKMAN, 2002).

1.5.2 Hiperexpressão da Bomba de Efluxo

A hiperexpressão da bomba de efluxo é um sistema que faz com que diminua 

a quantidade de antibióticos dentro da célula bacteriana, tornando muitas vezes essas 

bactérias  resistentes  (LIVINGSTONE  et  al.,  1995)  Os  genes  que  codificam 

normalmente este sistema estão no genoma bacteriano e, portanto, podem causar uma 

resistência intrínseca do microrganismo, sem a necessidade de adquirir novos genes, 

no entanto, sabe-se que as bactérias podem adquirir  esse gene de outras bactérias 

(LIVINGSTONE et al., 1995).

Para ocorrer a hiper-expressão da bomba de efluxo é necessário que ocorra 

uma  mutação  ou  mesmo  deleções  nos  genes  reguladores  desse  sistema.  Em  P. 

aeruginosa já foram descritos quatro principais sistemas de efluxo: MexAB-OprM, 

MexCD-OprJ, MexEFOprN, MexXY-OprM (HANCOCK e BRINKMAN, 2002).

A bomba de efluxo não é especifica e pode funcionar para antibióticos de 

classes diferentes. Sendo assim, esse tipo de resistência pode também ser relacionado 

com outros antimicrobianos, podendo ser a causa da resistência intrínseca natural ás 

fluoroquinolonas  observada  em  Bacteroides  fragilis.  Este  mesmo  mecanismo  é 

também  um  dos  responsáveis  pela  resistência  de  cepas  de  Straphylococcus aos 

antibióticos  macrolídeos  e  estreptomicinas,  e  depende  de  genes  induzíveis 

localizados em plasmidios (TAVARES, 2001).

1.5.3 Alteração nas Proteínas Ligadoras de Penicilinas (PBPs)

As PBPs são proteínas situadas na face externa da membrana citoplasmática 

bacteriana, que possuem atividade enzimática de transglicosidases, transpeptidases, 

carboxipeptidases e endopeptidases, participando de maneira fundamental na terceira 

etapa  da  biossítese  das  novas  moléculas  de  peptidoglicano  e  sua  incorporação 
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preexistente na parede celular da bactéria em multiplicação (TAVARES, 2001).  As 

proteínas  ligadoras  de  penicilinas  são  carboxipeptidase  localizadas  na  membrana 

citoplasmática bacteriana que atuam em uma etapa importante  da estruturação do 

peptideoglicano das bactérias, catalisando as transpeptidases. O peptidioglicano é um 

constituinte importante da parede celular (LIVINGSTONE et al., 1995).

Essas proteínas são sítios-ativos que se ligam aos antibióticos, permitindo sua 

passagem  para  dentro  da  célula.  Uma  mutação  nesta  estrutura  resulta  na 

impermeabilidade da membrana que passa a não permitir que o antibiótico passe para 

dentro  da  célula.  As  PBPs  constituem  o  receptor  de  ação  dos  antibióticos  β-

lactâmicos (CATTOIR et al., 2008).

As PBPs correspondem a 1% das proteínas de membrana citoplasmática e são 

divididas em frações principais, separadas de acordo com seu peso molecular. As 

PBPs  de  alto  peso  molecular  PBPs  1,  PBPs  2  e  3,  estão  presentes  em pequena 

quantidade  na  célula,  porém são  as  principais  enzimas  envolvidas  na  síntese  do 

peptidoglicano (TAVARES, 2001). 

Já as de baixo peso molecular , PBPs 4, 5 e 6, representam de 70% a 90% das 

PBPs de uma bactéria como a E. coli, e não são necessárias à viabilidade da célula 

funcionando secundariamente na síntese da parede celular (TAVARES, 2001). 

A ação dos antibióticos β-lactâmicos em seus receptores depende não só de 

sua afinidade pelas PBPs, mas também da possibilidade de as drogas chegarem ao 

seu  local  de  ação.  Desta  maneira,  é  necessário  que  a  membrana  externa  do 

microrganismo seja permeável aos antibióticos e que estes cheguem íntegros aos seus 

receptores.  Muitas bactérias  resistentes aos antibióticos  β-lactâmicos produzem β-

lactamases, que inativam a droga no espaço periplasmatico, alterando a integridade 

da molécula de ligação as PBPs (TAVARES, 2001).

Os  antibióticos  β-lactâmicos  interferem  na  síntese  do  peptideoglicano.  A 

ligação  desses  antimicrobianos  às  proteínas  ligadoras  de  penicilina  (PBPs) 

prejudicam o elongamento e a divisão celular, além de promoverem a liberação de 

autolisinas provocando a morte das células bacterianas (NOGUEIRA, 2005).

São quatro  os  tipos  de  alterações  nas  PBPs  e  que causam resistência  aos 

antibióticos β-lactâmicos (TAVARES, 2001).
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1. Ausência ou diminuição, no mutante resistente, da principal PBP de ligação 

do antibiótico, como observado, por exemplo, em mutantes do C. perfringens 

resistentes à penicilina G, que apresentam redução na quantidade da PBP 1.

2. Produção  aumentada  de  uma  PBP  de  menor  importância  na  ação  do 

antibiótico, deslocando a ligação do β-lactâmico de sua PBP alvo primário de 

ação,  como  verificado,  por  exemplo,  nos  Enterococcus superprodução  da 

PBP 5, de menor reatividade enzimática.

3. Produção  de  uma  PBP  adicional  com  pequena  afinidade  de  ligação  ao 

antibiótico,  como  observado,  por  exemplo,  em  mutantes  de  S.  aureus 

metilicina-resistentes,  nos quais  ocorre  o surgimento  de uma nova PBP-2, 

PBP-2’ ou PBP 2a, que substitui a ação das PBP -1, -2 e -3.

4. Modificação na constituição da PBP alvo primária do antibiótico, conforme 

observado em cepas de H. influenzae resistentes à ampicilina ou em mutantes 

de E. coli resistentes às cefalosporinas.

A resistência ao imipenem pode estar relacionada às alterações nas PBPs em 

Enterobacter aerogenes.  As mutações que alteram essas estruturas fazem com que 

essas passem a apresentar baixa afinidade de ligação aos antibióticos  β-lactâmicos, 

ou levam à produção de PBPs suplementares com baixa afinidade de ligação, capazes 

de substituir as PBPs que se encontram inibidas (NOGUEIRA, 2005).

Embora  o  mecanismo  de  ação  da  penicilina  ainda  não  tenha  sido 

completamente determinado, a sua atividade bactericida inclui a inibição da síntese 

da parede celular e a ativação do sistema autolítico endógeno da bactéria. A ação da 

penicilina depende da parede celular, que contém na sua composição peptidoglicano. 

Durante o processo de replicação bacteriana, a penicilina inibe as enzimas que fazem 

a ligação entre  as cadeias  peptídicas,  impedindo,  portanto,  o desenvolvimento  da 

estrutura normal do peptidoglicano (TAVARES, 2001).
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1.6 Elementos de DNA 

1.6.1 Integrons

Os  integrons  constituem  uma  família  bem  diversificada  de  elementos 

genéticos  e  podem ser  encontrados  em muitas  bactérias  Gram-negativas  e  gram-

positivas. São elementos que contém um sistema de sítio específico de recombinação 

que é capaz de capturar genes (XU et al., 2007).  

Integrons  associados  aos  cassetes  gênicos  são  encontrados  em  vários 

elementos móveis como os transposons e plasmídios que possibilitam a transferência 

horizontal do material genético das bactérias (XU et al., 2007).

A maioria dos integrons encontrados em isolados clínicos pertencem à classe 

1.  Já  foram descritas  outras  classes  de  integrons,  como  as  classes  2,  3  e  4.  Os 

membros  destas  classes  possuem suas  respectivas  integrases:  intI1,  intI2,  intI3  e 

intI4, as quais compartilham similaridade entre 35% e 94% (MENDES et al., 2006). 

Integrons  da classe  1  são elementos  genéticos  constituídos  de uma região 

conservada  5’  (5-CS),  que  inclui  um  gene  intI1,  responsável  pela  inserção  e 

associação  do  cassete  gênico; região  promotora,  responsável  pela  transcrição  do 

cassete gênico;  um sítio de recombinação (attI1);  uma região conservada 3’ (3-CS); 

e um quadro de leitura aberto (ORF5) cuja função não se conhece (MENDES et al., 

2006; XU et al., 2007).

A classe 2 dos integrons é formada por uma integrase defeituosa e incapaz de 

promover a mobilização de cassetes gênicos (MENDES et al., 2006).

O integron  de  classe  3  é  caracterizado  por  conter  os  genes  da  metalo-β-

lactamase e um aminoglicosideo acetiltransferase (XU et al., 2007). Esta classe não 

tem sido associada a um transposon, mas contém o cassete gênico blaIMP que confere 

resistência aos carbapenêmicos (CARATTOLI et al., 2003). 

E  por  último  o  integron  de  classe  4  cuja  integrase  foi  observada  em um 

pequeno cromossomo de  Vibrio cholerae e  está  associado a  genes  de  virulência 

(CARATTOLI et al., 2003).
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Os integrons são elementos de DNA que podem mediar à disseminação dos 

genes  de  resistência  a  antibióticos  através  de  um sistema  específico  de  sítio  de 

recombinação (MESSIER e ROY, 2001).

Os cassetes gênicos são pequenas estruturas móveis que geralmente possuem 

entre 500 e 1.000 nucleotídeos e são constituídos por dois componentes funcionais: 

um gene, responsável pela codificação de alguma proteína bacteriana, e um sítio de 

recombinação. O cassete gênico não possui promotor, sendo, portanto, dependente 

do promotor  presente  no integron,  no qual  o  cassete  gênico  se  encontra  inserido 

(MENDES et al., 2006).

Esses  cassetes  gênicos  são pequenas  estruturas  móveis,  repetitivas,  não se 

replicam  e  são  associados,  comumente,  a  integrase  especifica,  attC ou  elemento 

59be. (HALL e COLLIS, 1998). 

A inserção dos cassetes é catalisada por um sítio específico,  recombinase, 

(Intl) que está no integron. Já foram observados cassetes gênicos em três classes de 

integron (HALL e COLLIS, 1998). 

A recombinase IntI 1 catalisa a inserção e integração dos genes de resistência 

aos antibióticos no integron de classe 1, por um sistema de recombinação de sítio 

específico, sendo o sítio especifico do IntI responsável pela movimentação do gene 

cassete (MESSIER e ROY, 2001).

Os  transposons  são  seqüências  de  DNA  móveis  transportadas  pelos 

plasmídios responsáveis pela transferência de informações genéticas de resistência 

aos antibióticos em bactérias Gram-negativas (LIEBERT et al., 1999). 

Um  grupo  importante  de  transposons  é  conhecido  como  Tn  21,  e  está 

envolvido na resistência ao mercúrio, e carreia um gene tnp envolvido na sua própria 

transferência e o operon mer responsável pela resistência ao mercúrio (LIEBERT et 

al., 1999).  O Tn21 é normalmente observado associado ao integrom de classe 1 e 

juntos estão amplamente distribuídos em bactérias Gram-negativas (CARATTOLI et 

al., 2003).

Outro  grupo  de  transposon  conhecido  é  o  Tn7  que  foi  descoberto  em 

Escherichia coli e só ativa a transposição quando encontra um alvo específico. As 

proteínas TnsA, TnsB, TnsC constituem o centro da maquinaria do transposon que 

interagem com o alvo quando então, entram em ação as TnD e TnE que realmente 
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fazem a transposição (PARKS e PETERS 2007). Esse tansposon tem sido associado 

com a classe 2 de integrons (CARATTOLI, 2003).

1.7  RESISTÊNCIA EM Aeromonas

As resistências das bactérias do gênero  Aeromonas são estudadas tanto nos 

organismos  proveniente  do  meio  ambiente  como  de  casos  clínicos.   Já  foram 

descritas algumas enzimas de resistência a antibióticos produzidas por esse gênero 

como as metalocarbapenemases - CphA (classe B), a cefalosporinases - CepH (classe 

C) e  a  oxacilinases  -AmpH (classe D),  e  mais  especificamente  em  A. caviae foi 

descrita a enzima CAV-1, em A. hydrophila o CepH, em A. jandaei a AsbA1 e em A. 

veronii o CepS (LUCA et al., 2010). Os gene cepH codificador da enzima produzida 

por A. hydrophila foi detectado no Brasil, em amostra ambiental por BALSALOBRE 

et al. (2009a).

CAV-1, uma enzima do tipo AmpC parecida com a FOX, foi descrita por 

FOSSE et al. (2003) em isolados de Aeromonas. A. caviae que possuía essa enzima 

apresentava  resistência  à  ação  dos  antibióticos  amoxicilina,  ticarcilina  e 

cefalosporina. 

Em  estudos  com  as  metalo-β-lactamases,  NEUWIRTH   et  al.  (2007) 

descreveram um isolado de  A. caviae  na França que possuía o gene blaIMP-19 inserido 

em um integrom de classe 1. 

Posteriormente LIBISCH et al. (2008) descreveram o gene blaVIM-4, carreado 

por um integron em A. hydrophila de um paciente com diarréia na Ucrânia. E mais 

recentemente  BALSALOBRE  et  al.  (2009a)  detectaram  a  presença  dos  genes 

intrínsecos (cphA) em A.hydrophila e A. jandaei em amostra ambientais, no Brasil.

Já  foram descritas  algumas  enzimas  do  tipo  ESBL em  Aeromonas como 

CTX-M-1, CTX-M-3, TEM-24, PER-1 e PER-6. Um desses estudos foi realizado por 

YE  et  al.  (2010)  que  estudaram  uma  A.  caviae multiresistente  coletada  de  um 

paciente com pneumonia e nesse organismo foi verificada a presença de TEM-1 (β-

lactamase), CTX-M-3 (ESBL), MOX-4 (AmpC β-lactamase).
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TEM-24 e CTX-M-1 foram identificados em  A. hydrophila,  PER-1 em  A. 

media,  PER-6  em  A.  allosaccharophila.  O  gene  blaPER-1 foi  identificado  em um 

transposon  (Tn1213)  e  o  gene  blaPER-6 foi  observado  no  cromossomo  da  A. 

allosaccharophila  (GIRLICH  et  al.,  2010).  Já  o  gene  da  enzima  PER-1  foi 

encontrado em Aeromonas media coletadas de um reservatório ambiental (PICÃO et 

al., 2008a).

O gene  blaTEM-24 foi  encontrado em uma  Aeromonas  sp.  inserido  em num 

plasmidio (MARCHANDIN et al., 2003).

E mais  recentemente foi  descrito  blaTEM-116 de  origem cromossomal em  A. 

hydrophila  e  A. jandaei, em isolados de amostras ambientais no Brasil, o qual não 

apresentou perfil ESBLs (BALSALOBRE et al., 2010).

 No estudo de AOKI et al. (1987) foi observada a resistência de um isolado de 

A. hydrophila à tetraciclina que era codificada pelo gene tet mediado por plamidio R. 

Em estudos mais recentes de BALASSIANO et al. (2007) os autores constataram a 

presença dos genes tetA e tetE em Aeromonas provenientes de amostras de alimento 

e também de amostras clínicas. 

Outro antibiótico para os quais as bactérias estão se tornando resistente são as 

quinolonas, essa resistência  poder ser codificada pela presença do gene  gnrS2. O 

gene  gnrS2  foi  identificado  em  isolados  de  A.  caviae e  A.  allosaccharophila, 

integrado em um cassete gênico (CATTOIR et al., 2008; PICÃO et al., 2008b).

No trabalho de PALÚ et al. (2006) observaram alta prevalência de resistência 

e de plasmidios em isolados de Aeromonas provenientes de alimento no Brasil. Esses 

autores estudaram 83 Aeromonas coletadas de fezes de humano e de verduras frescas 

e  observaram que os organismos estudados apresentaram resistência aos antibióticos 

do tipo ampicilina/sulbactam, cefoxitina e a tetraciclina.

No estudo de COSTA et al. (2003), 57 isolados de Aeromonas provenientes 

de penas, fezes, carcaças não evisceradas, carcaças evisceradas, frango refrigerado e 

da água do pré-arrefecimento do matadouro de frangos, em São Luís (MA) eram 

resistentes a ampicilinas, cefalotinas, tetraciclinas e aos sulfazotrins. 
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Confirmar o posicionamento taxonômico e investigar a ocorrência de genes 

de resistência a antibióticos e de virulência em cepas de A. caviae, A. aquariorum e 

A. sanarellii isoladas de amostras ambientais.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.  Comparar  os  testes  fenotípicos  com  os  testes  genotípicos  na  determinação 

taxonômica  de  isolados  de  A.  aquariorum,  A.  caviae e  A.  sanarellii isoladas  de 

amostras ambientais.

2. Pesquisar a existência dos genes de resistência a antibióticos ß-lactâmicos e de 

genes  de  virulência  associados  à  patogenicidade  em cepas  de  A.  aquariorum,  A. 

caviae e  A. sanarellii isoladas de amostras ambientais.

3.  Seqüenciar  representantes  obtidos  para  cada  espécie  de  Aeromonas,  para 

confirmação da espécie com base no banco de dados GenBank.

4.  Discutir  a  importância  para  a  saúde  pública  dos  resultados  obtidos  quanto  à 

presença de genes de virulência e resistência em cepas de Aeromonas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os 24 isolados de Aeromonas utilizados neste estudo foram do ano de 1995 a 

2000 e  são provenientes  de  amostras  ambientais.  Os isolados  foram previamente 

identificados  por  provas  fenotípicas  e  fazem  parte  da  coleção  de  cultura  do 

Laboratório de Prática de Saúde Publica da Faculdade de Saúde Pública–USP. 

Todos  os  isolados  foram  semeados  em  Agar  amido  para  isolamento  e 

confirmação de pureza e posteriormente armazenadas em microtubos com glicerol 

em freezer -70oC até o momento do uso. 

3.1. EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO

Para a extração do DNA genômico foi utilizado o método de CTAB (Brometo 

de Cetiltrimetilamônio) preconizado por MURRAY e THOMPSON, 1980 e descrito 

por AUSUBEL et al., 1995:

Cada um dos isolados foi semeado em tubo do tipo Falcow® contendo caldo 

Luria  0,5%,  incubado  por  18h  a  37°C.  Passado  esse  tempo,  as  culturas  foram 

centrifugadas por 10 min a 5000 rpm. Foi descartado o sobrenadante e ressuspenso o 

sedimento,  “pellet”,  com  água  ultrapura  (MilliQ®),  transferido  para  um  novo 

microtubo e centrifugado por 5 min a 10000 rpm.

Após esse tempo, foi novamente descartado o sobrenadante e  ressuspenso o 

“pellet” com 567 µL de TEI (Tris 10mM, pH 8.0; EDTA 1mM, pH 8.0), 30 µL de 

SDS (dodecil  sulfato  de sódio) 10% e  então  adicionada  a  essa  mistura  3  µL de 

proteinase K,  que foi  incubada  a 37°C por 1h.  Em seguida,  em cada microtubo, 

foram adicionados 100µL de NaCl 5M, 80µL de CTAB pré aquecido e incubado a 

65°C por 20min.

A mistura foi retirada do banho Maria e mantida em temperatura ambiente até 

o  resfriamento.  Em  seguida  foram  adicionados  500µL  de  uma  solução 

clorofórmio/álcool-isoamílico na proporção de 24:1, homogeneizada e levada por 25 

min. para centrifugação a 10000rpm (24oC). 
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A fase aquosa da mistura foi removida e transferida para um novo microtubo, 

ao qual foram adicionados 5 µL de RNAseA e posteriormente incubada a 37°C por 

1h.

Após o período de incubação,  foi  adicionado clorofórmio  puro na  mesma 

quantidade da mistura contida no microtubo, centrifugada novamente por 15 min a 

10000 rpm. A fase aquosa foi novamente removida para um novo microtubo, sendo 

adicionado 1 mL de álcool isopropílico gelado, e homogeneizado por inversão até a 

precipitação do DNA. Em seguida os microtubos foram centrifugados por 5 min a 

10000 rpm, e o sobrenadante foi descartado. Adicionou-se o etanol 70% gelado e 

centrifugou-se novamente por 5 min a 10000 rpm. O sobrenadante foi novamente 

descartado e o DNA foi colocado para secar em dessecador. O DNA purificado foi 

ressuspendido com TEII (Tris 10mM, pH 8.0; EDTA 0,1mM, pH 8.0) e armazenado 

a 4°C. 

A verificação da qualidade do DNA extraído foi feita após 24h da adição do 

TEII por meio de eletroforese em gel de agarose 1,2%, em intensidade de corrente de 

6V/cm por 30 minutos. A partir da extração pelo CTAB foram feitas as reações em 

cadeias da polimerases (PCR). 

3.2 EXTRAÇÃO DO DNA POR CHOQUE TÉRMICO

A extração do material genético por choque térmico foi realizada pelo método 

descrito por CHAPMAN et al., 2001, onde 2 mL de cultura de 18 às 24h em caldo 

Luria 1%, de cada microrganismo em estudo, foram centrifugados por 10 minutos a 

12000rpm em temperatura  ambiente.  O  sobrenadante  foi  descartado  e  o  “pellet” 

ressuspendido  com  1mL  de  água  ultrapura  (MilliQ®)  estéril.  A  mistura  foi 

novamente centrifugada por 5 minutos  a 12000rpm em temperatura ambiente  e o 

sobrenadante descartado.

Ressuspendeu-se o “pellet” com 200 µL de água ultrapura (MilliQ®) que foi 

mantido em banho 95°C por 10 minutos.  Após esse período os microtubos foram 

imediatamente levados para freezer -20°C por 30 minutos. 
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Passado esse tempo foram retirados os microtubos do freezer e mantidos em 

temperatura ambiente até completo descongelamento.  Depois de descongelados os 

tubos foram centrifugados por 10 minutos a 12000 rpm em temperatura ambiente.

Os sobrenadantes foram transferidos para um novo microtubo de 1,5 mL e 

armazenado em freezer -20°C até o momento do uso.

3.3 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR

3.3.1 Confirmação do Gênero Aeromonas

A amplificação por PCR foi realizada a partir do DNA extraído pelo método 

de CTAB para confirmação do gênero Aeromonas utilizando iniciadores específicos, 

ciclos e condições descritos por UEHARA (2008), e apresentados no quadro 6. Em 

um volume final de 25µL de reação foram adicionados 250µL de DNA, tampão10X, 

200uM de DNTPs, 0,2 uM de cada iniciador e 1,25U taq-DNA-polimerase.

3.3.2 Amplificação do 16S rDNA

A  amplificação  do  fragmento  16S  rDNA  foi  realizada  em  termociclador 

(Mastercycler  Gradient,  Eppendorf),utilizando  iniciadores  específicos  ciclos  e 

condições  de  reação  descritos  por  THOMPSON et  al.  (2001)  e  apresentados  no 

quadro 6. Em um volume final de 25µL de reação, foram adicionados 250 µL de 

DNA, tampão10X, 200uM de DNTPs, 0,2 uM de cada iniciador e 1,25U taq-DNA-

polimerase  

3.3.3 Amplificação do gene gyrB

A amplificação do fragmento correspondente ao gene gyrB foi realizada em 

termociclador (Mastercycler Gradient, Eppendorf), utilizando iniciadores específicos 

ciclos e condições de reação descritos por SOLER et al. (2004) e apresentados no 

quadro 6. Em um volume final de 25µL de reação foram adicionados 250 µL de 
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DNA, tampão10X,  200uM de DNTPs, 0,2 uM de cada iniciador e 1,25U taq-DNA-

polimerase. 

3.3.4 Visualização dos produtos de PCR

Para a visualização da presença dos fragmentos esperados para organismos 

pertencentes ao gênero  Aeromonas,  foi utilizada a eletroforese em gel de agarose 

1,2% em intensidade de corrente de 6V/cm, que foi corado com brometo de etídio e 

visualizado sob luz ultravioleta  em sistema de  captura  de imagens  Epi  Chemi  II 

Darkroom e o software Labworks. A determinação do peso molecular das bandas 

obtidas foi realizada pela comparação com um marcador de peso molecular de 100pb 

(MassRuler tm DNA Ladder, fermentas).

Para a reação da PCR dos genes gyrB e do iniciador Aero 16S foi utilizada a 

Pseudomonas sp. pertencente a coleção de cultura do laboratório de prática em saúde 

pública da Faculdade de Saúde Pública – USP como controle negativo da reação.
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Quadro 6 Sequência dos iniciadores, e tamanho dos produtos esperados para a identificação dos organismos do gênero Aeromonas.

Gene Sequência dos iniciadores
Condições de PCR Tamanho

da banda
Referência

DI NC D A E EF

Aero 16S-F 5’ GTGACGTTACTCGCAGAAGAAGCAC 3’ 95oC

7 min
25

95oC

1 min

65oC

1 min

72oC

1 min

72oC

5 min
797pb

UEHARA 
(2008)Aero 16S-R 5’ AGCTTGCAGCCCTCTGTACGCGCCA 3’

16S F 5’ AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 3’ 95oC

7 min
35

95oC

2 min

55oC

1min

72oC 

2min

72oC

10 min 1500bp

THOMPSON 
et al. (2001)

16S R 5’ GAGTTTGATCATGGCCTCAG 3’ Este estudo
gyrB F 5’ TCCGGCGGTCTGCACGGCGT 3’ 94°c

7 min
35

94°C

30 seg

55°C

1 min

72°C

1 min

72°C

5 min
1500bp

SOLER et al. 
(2004)gyrB R 5’ GGGGTCACTGCTTCACCAA 3’

DI – Desnaturação inicial; NC – Número de ciclos utilizados; D – Temperatura e tempo de desnaturação; A – Temperatura e tempo de anelamento; 

E – Temperatura e tempo de extensão; EF – Tempo e temperatura de extensão final.
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3.3.5 Identificação das Espécies 

 

Os  isolados  confirmados  como  pertencentes  ao  gênero  Aeromonas foram 

submetidos a uma triagem para as espécies do gênero  Aeromonas de interesse no 

estudo utilizando a restrição do fragmento 16S rDNA com diferentes enzimas de 

restrição, de acordo com a metodologia descrita por UEHARA (2008). O quadro 7 

apresenta as enzimas utilizadas, temperatura e tempo de incubação e inativação.

A visualização  da presença do perfil  de restrição,  foi  realizada em gel de 

agarose 3% em eletroforese com intensidade de corrente de 6V/cm. Os géis corado 

com brometo de etídio foram visualizado sob luz ultravioleta e documentados em 

equipamento Epi Chemi II Darkroom e software Labworks (UVP). O peso molecular 

das bandas dos perfis obtidos foram estimadas por comparação com marcador de 

peso molecular MassRuler tm DNA Ladder 100pb (Fermentas). 

Quadro  7 Enzimas  utilizadas  na  identificação  das  espécies  de  Aeromonas de 

interesse para esse estudo.

Enzima
Temperatura 
de incubação

Tempo de 
Incubação

Inativação

Temperatura Tempo

PstI

37oC
16 a 18 horas

65oC 15min
XhoII
NruI
PvuII
SnabI

PshAII

Tth111I 65oC Não necessita
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3.4  DETECÇÃO DE GENES DE VIRULÊNCIA

Este procedimento foi realizado com DNA extraído pelo método de CTAB 

que foi submetido à reação de amplificação com iniciadores específicos previamente 

descritos e apresentados no quadro 8. As condições da PCR foram as seguintes: um 

ciclo inicial a 95°C por 5 minutos (desnaturação), 30 ciclos de 95°C por 1 minuto 

(desnaturação), 50°C por 1 minuto (anelamento) e 72°C por 1 minuto (extensão); 

além de um ciclo de extensão final de reação a 72°C por 5 minutos. Em um volume 

final de 25µL de reação, foram adicionados 250 µL de DNA, tampão10X,  200uM de 

DNTPs, 0,2 uM de cada iniciador e 1,25U taq-DNA-polimerase.

Para a confirmação da presença do fragmento foi  utilizado gel de agarose 

1,8% corado com brometo de etídio em eletroforese com intensidade de corrente de 

6V/cm. A visualização dos fragmentos foi feita sob luz ultravioleta em equipamento 

fotodocumentador  Epi  Chemi  II  Darkroom e  software  Labworks  (UVP).  O peso 

molecular  das  bandas  dos  perfis  obtidos  foram  estimadas  por  comparação  com 

marcador de peso molecular MassRuler tm DNA Ladder 100pb (Fermentas).

Quadro 8 Sequência dos iniciadores, e tamanho dos produtos esperados para genes 

de virulência utilizados para estudo de organismos do gênero Aeromonas.

Gene Iniciadores Produto Referência

act/aerA/hlyA F 5’-AGAAGGTGACYACCAAGAACA-3’
400pb

BALSALOBRE 
et al. (2009b)act/aerA/hlyA R 5’-CCACTTCACTTCACCCGGGA-3’

alt F 5’-ATCGGGGTGACCCTCACCTC-3’
764bp

SEN & 
RODGERS 

(2004)

alt R 5’-GGCAGGAACTCGTTGACGAAGC-3’

ast F 5’-TCTCCATGCTTCCCTTCCACT-3’
331pb

ast R 5’-GTGTAGGGATTGAAGAAGCCG-3’

Para  a  realização  da  PCR  para  detecção  de  genes  de  virulência  foram 

utilizados controles positivos, previamente caracterizados e pertencentes à coleção de 
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cultura  do  Laboratório  de  Prática  de  Saúde  Pública  –  USP,  para  os  genes: 

act/aer/hlyA cepa FSP196/08; ast cepa FSP225/08 e para o gene alt cepa FSP224/08.

3.5  ANALISE FENOTÍPICA DA SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS

O teste de sensibilidade aos antibióticos imipenem, meropenem, ertapenem, 

cefotetan,  cefoxitina,  cefadizima,  cefpodoxima,  cefotaxima,  tetraciclina, 

cloranfenicol,  estreptomicina,  aztreonam,  gentamicina,  cefepime,  ciprofroxacilina, 

ácido nalídixico foi realizado utilizando o método de disco-difusão em ágar Müller-

Hinton de acordo com o Manual Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 

de 2006.

Colônias de cada microrganismo em estudo foram transferidas para solução 

salina estéril  em turvação correspondente a escala 0,5 de  McFarland e semeados, 

com o  auxílio  de  um swab,  na  superfície  de  uma placa  de  petri  contendo  Agar 

Müeller  Hinton,  onde  foram  dispostos  os  discos  contendo  os  antibióticos 

selecionados para o estudo. 

Os  antibiogramas  foram  incubados  por  48  horas  e  a  interpretação  dos 

resultados foi considerada com base na medida dos halos de inibição de crescimento 

de cada microrganismo de acordo com o CLSI de 2009 para Aeromonas hydrophila 

complex, no entanto para aqueles antibióticos que não tem um break point para esse 

grupo foi usado o CLSI para as Enterobacteriaceas. Os isolados foram considerados 

sensíveis ou resistentes considerando os valores para cada antibiótico apresentado no 

quadro 9.
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Quadro 9 Valores de halos considerados para os diferentes antibióticos utilizados no 

teste  de  disco  difusão  para  determinação  da  sensibilidade  aos  antibióticos  em 

isolados de Aeromonas.

Grupo/ antibióticos
Resistentes 

(halo em mm)

Intermediário

(halo em mm)
        Monobactâmicos

Aztreonam (30μg) 15 16-21

            Aminoglicosideos

Gentamicina (10μg) 12 13-14

Estreptomicina (10μg) 11 12-14
          Tetraciclinas

Tetraciclina (30μg) 14 15-18

           Fluoroquinolonas 

Ácido nalidixico (30μg) 13 14-18

Ciprofloxacina (5μg) 15 16-20
         Fenicois

Cloranfenicol (30μg) 12 13-17
                  Inibidor da via do folato

Trimetoprim-sulfametoxazol 

(10μg) 10 11-15
             Carbapenêmicos

Imipenem (10μg) 13 14-15

Meropenem (10μg) 13 14-15

Ertapenem (10μg) 15 16-18
            Cefens

Cefotaxima (30μg) 14 15-17

Cefotetan (30μg) 12 13-15

Cefoxitina (30μg) 14 15-17

Cefpodoxima (10μg) 17 18-20

Ceftazidima (30μg) 14 15-17

Cefepime (30μg) 14 15-17
Fonte: CLSI 2006 e 2009.

3.5.1 Produção de ESBL 

A observação da produção de ESBL (β-lactamase de espectro estendido) foi 

realizada  pelo método de sinergismo descrito  por BRADFORD, 2001.  O método 

consistiu na combinação de discos dos antibióticos ceftazidima (30μg), cefotaxima 
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(30μg)  e  cefpodoxima  (10μg)  dispostos  em  uma  placa  de  petri  contendo  ágar 

Müeller-Hinton  e  no  centro  um  disco  de  amoxicilina  juntamente  com  ácido 

clavulânico (20/10 mg). O resultado positivo para a produção de ESBL foi observado 

quando ocorreu um sinergismo - formação de uma zona fantasma – entre o disco de 

amoxicilina/acido clavulânico e o disco de cefalosporina utilizada. 

Nos  isolados  produtores  de  AmpC  foram  colocados  400  µL/mL  de 

cloxacilina no meio Müller Hinton (WELDHAGEN et al., 2004)

3.5.2 Produção de MΒL

A produção de MΒL foi avaliada pelo método de disco combinado dispostos 

em placa de petri contendo ágar Müller-Hinton como descrito por PITOUT et al., 

(2005). Os discos contendo os antibióticos imipenem (10μg), meropenem (10μg), e 

os mesmos antibióticos acrescidos de 5 μL de EDTA 0,5 M, foram utilizados lado a 

lado para o teste de sensibilidade. O mesmo procedimento foi efetuado, porém com a 

adição de 3µL de ácido mercaptoacético como inibidor. O resultado positivo para a 

produção de Metalo-β-Lactamase foi considerado quando ocorreu aumento superior 

a 7mm na zona de inibição do disco associado ao EDTA 0,5 M, e superior a 5 mm na 

presença de ácido mercaptoacético (ARAKAWA et al., 2000; PITOUT et al., 2005). 

3.5.3 Produção de AmpC

A pesquisa de AmpC foi realizada por meio de testes de disco combinado em 

placa de petri contendo ágar Muller-Hinton. Foram utilizados discos de cefoxitina 

(30μg) e cefotetan (30μg), ambos com 20 μL de ácido fenilborônico (120mg de ácido 

fenilborônico em 3mL de dimetil-sufóxido e 3mL de água destilada estéril) dispostos 

sobre  o  meio  de  cultura  com  distância  aproximada  de  3mm  entre  os  discos 

(COUDRON et al., 2000). O resultado positivo para a produção de Cefalosporinases 

foi considerado quando ocorreu aumento de 5mm na zona de inibição de um dos 

discos de antibióticos associados ao inibidor - ácido fenilborônico (BA) (COUDRON 

et al., 2000).
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3.6 DETECÇÃO DE GENES DE RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS

3.6.1 Detecção dos genes MBLS: blaIMP, blaVIM, blaCphA, blaSPM-1

A  presença  dos  genes  de  resistência  blaIMP,  blaVIM,  blaCphA,  e  blaSPM-1,  nos 

isolados  de  Aeromonas em  estudo  foi  realizada  pela  amplificação  utilizando 

iniciadores  específicos  descritos  no  quadro  10  empregando  DNA  extraído  por 

choque térmico (CHAPMAN et al., 2001).

As  condições  da  PCR foram as  seguintes:  um ciclo  inicial  a  95°C por  5 

minutos (desnaturação), 30 ciclos de 95°C por 1 minuto (desnaturação), 50°C por 1 

minuto (anelamento) e 72°C por 1 minuto (extensão); e um ciclo de extensão final a 

72°C por 5 minutos. Em um volume final de 25µL de reação foram adicionados 5 µL 

de DNA, tampão10X,  200uM de DNTPs, 0,2 uM de cada iniciador e 1,25U taq-

DNA-polimerase.

Para a confirmação da presença do fragmento foi utilizado de agarose 1,8% 

corado  com  brometo  de  etídio  em  eletroforese  com  intensidade  de  corrente  de 

6V/cm. A visualização dos fragmentos foi feita sob luz ultravioleta em equipamento 

fotodocumentador  Epi  Chemi  II  Darkroom e  software  Labworks  (UVP).  O peso 

molecular  das  bandas  dos  perfis  obtidos  foram  estimadas  por  comparação  com 

marcador de peso molecular MassRuler tm DNA Ladder 100pb (Fermentans).
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Quadro 10 Iniciadores utilizados para a pesquisa dos genes blaIMP, blaVIM, blaCphA, bla 

SPM-1 em isolados de Aeromonas de origem ambiental.

Gene Iniciadores Produto Referencia

blaIMP F 5’-GGAATAGRRTGGCTTAAYT-3’
232pb

BALSALOBRE et 
al. (2009a)

blaIMP R 5’-GGTTTAAYAAARCAMCCACC-3’

blaVIM F 5’-GTTTGGTCGCATATCGCAAC-3’
590pb

blaVIM R 5’-GAGCAAKTCYAGACCGCCC-3’

blaCphA F 5’-TCTATTTCGGGGCCAAGGG-3’
230pb

blaCphA R 5’-TCTCGGCCCAGTCGCTCTTCA-3’

blaSPM-1 F 5’-CCTACAATCTAACGGCGACC-3’
648pb

ZAVASCKI et al. 
(2005)blaSPM-1 R 5’-TCGCCGTGTCCAGGTATAAC-3’

Os  controles  positivos  utilizados  para  a  pesquisa  de  genes  de  resistência 

foram: cepa FSP179/08 para o gene  blaCphA,  cepa FCF/USP Kp-IMP para o gene 

blaIMP, cepa FCF/USP Ecl 75-10433 VIM-1 para o gene blaVIM e cepa FCF/USP PA 

4811997  SPM-1,  para  o  gene  blaSPM-1  pertencentes  à  coleção  de  cultura  do 

Laboratório  Saúde  Pública,  do  Departamento  de  Prática  de  Saúde  Pública  da 

Faculdade de Saúde Pública - USP.

3.6.2 Detecção dos genes codificadores de ESBLs: blaTEM, blaSHV, blaCTX-M

A pesquisa dos genes de resistência  blaTEM,  blaSHV,  blaCTX-M foi realizada em 

DNA extraído por choque térmico,  utilizando iniciadores  específicos  descritos  no 

quadro 11. Para a amplificação foram utilizadas as seguintes condições de reação e 

ciclos: um ciclo de desnaturação inicial a 94°C por 2 minutos, seguida de 30 ciclos 

compostos  de  desnaturação  a  94°C  por  45  segundos,  anelamento  a  52°C  por  1 

minuto, e extensão a 72°C por 1 minuto e extensão final a 72°C por 10 minutos. Em 

um volume final de 25µL de reação foram adicionados 5 µL de DNA, tampão10X, 

200uM de DNTPs, 0,2 uM de cada iniciador e 1,25U taq-DNA-polimerase.
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Para a confirmação da presença do fragmento foi  utilizado gel de agarose 

1,8% corado com brometo de etídio em eletroforese com intensidade de corrente de 

6V/cm. A visualização dos fragmentos foi feita sob luz ultravioleta em equipamento 

fotodocumentador  Epi  Chemi  II  Darkroom e  software  Labworks  (UVP).  O peso 

molecular  das  bandas  dos  perfis  obtidos  foram  estimadas  por  comparação  com 

marcador de peso molecular MassRuler tm DNA Ladder 100pb (Fermentas).

Quadro 11 Iniciadores empregados para a pesquisa dos genes blaTEM, blaSHV, 

blaCTX-M  em isolados de Aeromonas de origem ambiental.

Gene Iniciadores (5’ – 3’) Produto Referência

blaTEM F 5’-TCGGGGAAATGTGCGCG-3’
972pb

ROJAS et al. 
em preparaçãoblaTEM R 5’-TGCTTAATCAGTGAGGCACC-3’

blaSHV F 5’-TTATCTCCCTGTTAGGCACC-3’
795pb

CAO et al. 
(2002)

blaSHV R 5’-GATTTGCTGATTTCGCTCGG-3’

blaCTX-M F 5’-SCSATGTGCAGYACCAGTAA-3’
543pb

blaCTX-M R 5’-CCGCRATATGRTTGGTGGTG-3’

Foram utilizados  controles  positivos  pertencentes  à  coleção  de  cultura  do 

Laboratório  de Saúde Pública/FSP – USP a saber:  gene  blaTEM -cepa FSP179/08, 

gene blaSHV - FCF/USP KP-SHV-18 e gene blaCTX-M - cepa FCF/USP Ec-CTX-M.

3.6.3  Detecção  dos  genes  de AmpCs plasmidais:  blaMOX-M,  blaLAT-1,  blaDHA,  blaACC, 

blaACT e blaFOX

A  pesquisa  de  genes  codificadores  de  Carbapenemases  plasmidiais  foi 

realizado  utilizando  iniciadores  específicos,  descritos  no  quadro  12,  para 

amplificação de  blaMOX-M,  blaLAT-1,  blaDHA,  blaACC,  blaACT e  blaFOX, empregando DNA 

extraído por choque térmico com as seguintes condições de reação e ciclos: um ciclo 

de desnaturação inicial a 94°C por 2 minutos, seguida de 30 ciclos compostos de 

desnaturação a 95°C por 1 minuto, anelamento a 62°C por 1 minuto, e extensão a 

72°C por 1 minuto e extensão final a 72°C por 5 minutos. Em um volume final de 
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25µL de reação foram adicionados 5 µL de DNA, tampão10X,  200uM de DNTPs, 

0,2 uM de cada iniciador e 1,25U taq-DNA-polimerase.

Para a confirmação da presença do fragmento foi  utilizado gel de agarose 

1,8% corado com brometo de etídio em eletroforese com intensidade de corrente de 

6V/cm. A visualização dos fragmentos foi feita sob luz ultravioleta em equipamento 

fotodocumentador  Epi  Chemi  II  Darkroom e  software  Labworks  (UVP).  O peso 

molecular  das  bandas  dos  perfis  obtidos  foram  estimadas  por  comparação  com 

marcador de peso molecular MassRuler tm DNA Ladder 100pb (Fermentas).

Quadro  12 Iniciadores  empregados  para  a  pesquisa  dos  genes  codificadores  de 

AmpC plasmidiais em isolados de Aeromonas de orgiem ambiental.

Gene iniciadores (5’ – 3’) Produto Referencia

blaMOX-1 F 5’-GCTGCTCAAGGAGCACAGGAT-3’
520pb

PÉREZ-PERÉZ 
e  HANSON 

(2002)

blaMOX-1 R 5’-CACATTGACATAGGTGTGGTGC-3’

blaLAT-1 F 5’-TGGCCAGAACTGACAGGCAAA-3’
462pb

blaLAT-1 R 5’-TTTCTCCTGAACGTGGCTGGC-3’

blaDHA-1 F 5’-AACTTTCACAGGTGTGCTGGGTCCG-3’
405pb

blaDHA-1 R 5’-TACGCATACTGGCTTTGC-3’

blaACC-1 F 5’-AACAGCCTCAGCAGCCGGTTATTC-3’
346pb

blaACC-1 R 5’-GCCGCAATCATCCCTAGC-3’

blaACT-1 F 5’-TCGGTAAAGCCGATGTTGCGG-3’
302pb

blaACT-1 R 5’-CTTCCACTGCGGCTGCCAGTT-3’

blaFOX-1 F 5’-AACATGGGGTATCAGGGAGATGCAA-3’
190pb

blaFOX-1 R 5’-AGCGCGTAACCGGATTGG-3’

Para a reação da PCR do gene  blaMOX, foi utilizado o controle FSP 135/08, 

para o gene blaLAT-1 o controle FSP 11/10, o blaACT foi utilizado o controle FSP 15/10, 

para o gene blaDHA o controle FSP 08/10, o gene blaACC o controle FSP 10/10 e por 

último  para  o  gene  blaFOX  o  controle  FSP  09/10.  Todos  esses  controles  foram 

fornecidos pelo Prof. Dr. Nilton Lincopan do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).
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3.6.4 Detecção dos genes de AmpCs cromossômicas: cepH

Foram  utilizados  o  DNA  extraído  por  CTAB  e  pesquisados  o  gene  de 

resistência cepH  por meio da PCR, utilizando iniciadores descritos no quadro 13. As 

condições  para  a  realização  da  PCR foram:  desnaturação  a  95°C por  7  minutos, 

seguida de 30 ciclos, com desnaturação a 95°C por 1 minuto, anelamento a 55°C por 

1 minuto, e extensão a 72°C por 1 minutos e vinte segundos e uma extensão final de 

5 minutos a 72°C. Os fragmentos foram visualizados em gel de agarose 1,8% corado 

com brometo de etídio em uma corrida eletroforética.

Para cada 25µL de reação foram utilizados DNA total de 250ng, taq-DNA-

polimerase 1,25U, 0,2uM de cada iniciador, DNTPs 200µM, tampão10X.

Para a confirmação da presença dos fragmentos foi utilizada a eletroforese a 

6V/cm em gel de agarose 1,8% corado com brometo de etídio e visualizado em luz 

ultravioleta  (Epi  Chemi  II  Darkroom e  o  software  Labworks).  Para  observar  as 

posições dos perfis de banda será utilizado um marcador de peso molecular de 100pb 

(MassRuler tm DNA Ladder, fermentas). 

Foi  utilizado  a  cepa  FSP 135/08  pertencente  a  cultura  do  Laboratório  de 

Saúde Pública/FSP – USP como controle positivo para o gene cepH.

Quadro 13  Iniciadores  utilizados  para  a  pesquisa do gene  cepH  em isolados  de 

Aeromonas provenientes de amostras ambientais. 

Gene Iniciador Produto Referência

cepH F 5’-ATGAAACAGACCAGAGCCCTGC-3’
520pb

BALSALOBRE et al.
(2009a)cepH R 5’-TTTGAGCCAGCTGGCACCCTGA-3’
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3.7 DESENHO DE INICIADORES PARA A PESQUISA DE AmpC

A  necessidade  de  desenho  de  iniciadores  para  a  pesquisa  de  AmpC  em 

isolados de Aeromonas provenientes de amostras ambientais surgiu da observação de 

que os  iniciadores  atualmente  disponíveis  pertencentes  aos  PÉREZ-PÉREZ et  al. 

(2002) não contemplavam todas as sequências atualmente disponíveis para o grupo 

de antibióticos.

 As sequências dos genes codificadores de AmpC disponíveis  em BUSH e 

JACOBY (http://www.lahey.org/Studies) foram obtidas do banco de dado GenBank 

(www.ncbi.nih.gov/genbank),  e  alinhadas  manualmente  utilizando  o  programa 

Bioedit  (HALL,  1999).  O  programa  Primer3  (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-

bin/primer3/primer3.cgi)  foi  utilizado com a finalidade  de selecionar  as melhores 

regiões para serem utilizadas para o desenho dos iniciadores. A especificidade dos 

iniciadores  foi  testada  com  as  seqüências  disponíveis  no  GenBank  utilizando  o 

programa  BLAST  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/)  (BAUER  e  RØRVIK, 

2007).

3.8  PURIFICAÇÃO  DO  AMPLICON  E  SEQUENCIAMENTO  DO 

FRAGMENTO gyrB

O  sequenciamento  foi  utilizado  para  confirmação  do  posicionamento 

taxonômico dos isolados triados pela restrição com enzimas sendo que amplicons 

correspondente  ao  gene  gyrB  dos  isolados  de  Aeromonas em  estudo  foram 

seqüenciados. Também foram seqüenciados os amplicons correspondentes aos genes 

de resistência aos antibióticos para determinação da especificidade dos iniciadores 

utilizados e desenhados nesse estudo. 

Os amplicons  foram purificados  utilizando Kit  comercial  GFX PCR DNA 

and  gel  Band  Purificação  Kit  (GE  Healthcare)  de  acordo  com  as  instruções  do 

fabricante.  Os  amplicons  foram enviados  para  seqüenciamento  nas  duas  direções 

utilizando os iniciadores correspondentes (Genomic Engenharia Molecular). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3.cgi
http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3.cgi
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As seqüências  resultantes  foram alinhadas  manualmente  contra  seqüências 

disponíveis no banco de dados GenBank (www.ncbi.nih.gov/genbank) por meio do 

sistema  BLAST  (Basic  Local  Alignment  and  Search  Tool).  As  distâncias 

filogenéticas para o gene  gyrB foram computadas utilizando o método de máxima 

verossimilhança (TAMURA et al., 2007) e foram consideradas na forma de número 

de  unidades  de  substituições  utilizando  o  programa  MEGA  4.1  Beta  disponível 

online em http://www.megasoftware.net/mega41.html.
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4. RESULTADOS

4.1 IDENTIFICAÇÃO

Após a triagem de centenas de isolados pertencentes à coleção de cultura do 

Laboratório de Saúde Pública, utilizando a restrição do fragmento 16S rDNA, apenas 

24 isolados foram classificados em espécies diferentes de Aeromonas hydrophila ou 

Aeromonas jandaei como descritos no Quadro 14. 

A triagem inicialmente foi realizada através da amplificaçã o de uma região 

especifica do gene 16S rRNA e também utilizando o iniciador Aero 16S (quadro 6) 

como mostram a figura 1. 

                                                                   

O sequencimento do fragmento correspondente ao gene  gyrB  dos isolados 

confirmou o posicionamento taxonômico destes, demonstrando que dos 24 isolados 

do estudo: 4(16,5%) foram identificados como  A. caviae, 5(21,0%)  A. hydrophila, 

3(12,5%) A. aquariorum, 1(4,0%)  A. jandaei, 5(21,0%) A. sanarellii e 6(25,0%) dos 

isolados não foram posicionados em nenhuma das espécies previamente descritas no 

gênero  Aeromonas.  A  figura  2  apresenta  a  confirmação  do  posicionamento 

ba

Figura  1 Imagem  de  dois  géis  de  agarose  corado  com  brometo  de  etídio:  (A) 
fragmento de 797 pb de uma região específica do gene 16S utilizando o iniciador Aero 
16S. (B) banda de 1500 pb da amplificação dos genes 16S (a) e gyrB (b). 

A B



51

taxonômico  dos  isolados  de  Aeromonas utilizados  nesse  estudo,  com  base  no 

seqüenciamento genético do fragmento do gene gyrB.

Entre as 4 A. caviae identificadas pelo sequenciamento 2(50,0%) dos isolados 

mantiveram  a  mesma  identificação  original  da  série  bioquímica.   Das  5  A. 

hydrophila identificada  pelo  seqüenciamento  do  gene  gyrB  apenas  1(20,0%)  foi 

identificada como sendo  A. hydrophila  pela série bioquímica. Do mesmo modo, o 

único isolado de  A. jandaei identificada pelo seqüenciamento  também havia sido 

classificada como A. jandaei pela serie bioquímica, enquanto 16(66.7%) isolados que 

foram  identificados  pela  série  bioquímica  não  tiveram  seus  posicionamentos 

taxonômico confirmados pelo seqüenciamento do gene gyrB. 

Comparando o teste fenotípico, série bioquímica, com a técnica de restrição 

com  enzimas,  dos  24  isolados  somente  3  foram  concordantes  entre  essas  duas 

metodologias, os isolados FSP 135/08, FSP136/08 e FSP151/08.  E considerando a 

restrição  com enzimas,  quando comparado  com o  sequenciamento  do  gene  gyrB 

somente 3(12,5%), os isolados FSP 136/08 e FSP  393/08 e 394/08 apresentaram 

resultados concordantes. 
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Quadro  14 Classificação  dos  isolados  de Aeromonas segundo  a  espécie  inicial 

(identificação por série bioquímica), perfil de restrição do fragmento 16S rDNA e 

sequenciamento dos genes gyrB.

Numeração Espécie inicial Restrição Gene gyrB
FSP 136/08 A.caviae A.caviae A. caviae
FSP 138/08 A. veronii sobria A.aquariorum A.caviae
FSP 147/08 A.caviae A.aquariorum A.caviae
FSP 396/08 A.allsaccarophila A.aquariorum A.caviae
FSP 151/08 A.caviae A.caviae A. sanarellii
FSP 186/08 A.hydrophila A.media A. sanarellii
FSP 383/08 Aeromonas sp. A.aquariorum A. sanarellii
FSP 119/08 A.caviae A.aquariorum A. sanarellii
FSP 399/08 A.caviae A. trota A. sanarellii
FSP 135/08 A.caviae A.caviae A.hydrophila
FSP 154/08 A.veronii sobria A.caviae A. hydrophila
FSP 159/08 A.veronii sobria A.trota A. hydrophila
FSP 382/08 A.hydrophila A.aquariorum A. hydrophila
FSP 398/08 A.allosaccarophila A.aquariorum A. hydrophila
FSP 177/08 A.hydrophila A.caviae A.aquariorum
FSP 393/08 A.trota A.aquariorum A.aquariorum
FSP 394/08 A.hydrophila A.aquariorum A.aquariorum
FSP 392/08 A.jandaei A.veronii bv sobria A. jandaei
FSP 74/08 A. caviae A.aquariorum Aeromonas sp.
FSP 185/08 A.hydrophila A.media Aeromonas sp.
FSP 211/08 A.hydrophila A.media Aeromonas sp.
FSP 251/08 A.jandaei A.veronii Aeromonas sp.
FSP 252/08 A.jandaei A.veronii bv sobria Aeromonas sp.
FSP 395/08 A.hydrophila A.aquariorum Aeromonas sp.
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Figura 2. Árvore filogenética das espécies do gênero Aeromonas utilizando o gene 

gyrB.  As  distâncias  foram  computadas  utilizando  o  método  de  máxima 

verossimilhança  (TAMURA et  al.,  2007)  utilizando o programa MEGA 4.1 Beta 

disponível online em http://www.megasoftware.net/mega41.html. As setas indicam o 

posicionamento das cepas empregadas nesse estudo. 
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4.2 DETECÇÃO DE GENES DE VIRULÊNCIA

Os resultados obtidos para a presença de genes de virulência nos diferentes 

isolados de Aeromonas estudados estão apresentados no quadro 15.  De acordo com 

os resultados deste estudo foi observada maior freqüência e variedade de genes de 

virulência act, alt e ast em cepas de Aeromonas originadas de amostras provenientes 

de esgoto do que de água de rio, ou de lagoa.

De modo geral, dentre os isolados estudados, foi obtido o seguinte resultado 

de  acordo  com o  posicionamento  taxonômico:  dentre  os  4  isolados  classificados 

como  A.  caviae, 1(25,0%)  não  apresentou  resultado  positivo  para  os  genes  de 

virulência  pesquisados,  3(75.0%)  apresentaram  positividade  para  o  gene  ast,  2 

(50,0%) apresentaram positividade para o gene alt, 2(50,0%) apresentaram resultado 

positivo para os genes alt e ast, e 1(25,0%) apresentou resultado positivo para o gene 

act. 1(25%) foi observada positividade concomitante para os três genes de virulência 

pesquisados (act, alt e ast) nessa espécie de Aeromonas. 

Dos isolados posicionados como  A. hydrophila, 3(60%) não foi observado 

positividade para nenhum dos três genes de virulência pesquisados (act,  alt e  ast), 

1(20,0%) apresentou positividade para os genes  act  e  alt,  1(20,0%) apresentaram 

positividade somente para gene act. 

Entre os isolados de A. aquariorum, 1(33,3%) apresentou positividade para os 

genes  act  e  ast,  e  2(66,7%)  não  apresentaram  positividade  para  os  genes  de 

virulência em estudo. 

O  isolado  identificado  como  A.  jandaei não  apresentou  positividade  para 

nenhum dos genes de virulência empregados nesse estudo (quadro15).  E os isolados 

que não tiveram os  seus  posicionamento  taxonômico confirmado pelo  gene  gyrB 

apresentou um exemplar com o gene alt.

Entre  os  isolado  da  A.  sanarellii 1(20,0%)  possuía  os  genes  alt  e  ast e 

1(20,0%)  apresentou  somente  o  gene  act,   1(20%)  somente  o  gene  alt,  1(20%) 

somente o gene ast, e 1(20%)  não possuía nenhum dos genes estudos.
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Quadro  15 Genes  de  virulência  em  isolados  de  Aeromonas  provenientes  de 

diferentes ambientes aquáticos.

Identificação Local do isolamento Espécie
Virulência

act alt ast
FSP 136/08 Esgoto A. caviae - - +
FSP 138/08 Esgoto A.caviae + + +
FSP 147/08 Esgoto A.caviae - + +
FSP 396/08 Rio A.caviae - - -
FSP 151/08 Esgoto A. sanarelii - + -
FSP 186/08 Rio A. sanarellii + - -
FSP 383/08 Rio A.sanarellii - - +
FSP 119/08 Esgoto A. sanarellii - + +
FSP 399/08 Esgoto A.sanarelii - - -
FSP 135/08 Esgoto A.hydrophila + + -
FSP 154/08 Esgoto A. hydrophila + - -
FSP 159/08 Esgoto A.hydrophila - - -
FSP 382/08 Rio A. hydrophila - - -
FSP 398/08 Rio A. hydrophila - - -
FSP 177/08 Esgoto A.aquariorum + - +
FSP 393/08 Lagoa A.aquariorum - - -
FSP 394/08 Lagoa A.aquariorum - - -
FSP 392/08 Lagoa A. jandaei - - -
 FSP 252/08 Reservatório Aeromonas sp - - -
FSP 74/08 Esgoto Aeromonas sp - - -
FSP 185/08 Rio Aeromonas sp - - -
FSP 211/08 Reservatório Aeromonas sp - + -
FSP 251/08 Reservatório Aeromonas sp - - -
FSP 395/08 Rio Aeromonas sp - - -
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4.3  AVALIAÇÃO  FENOTÍPICA  DA  SENSIBILIDADE  AOS 

ANTIBIÓTICOS

Os resultados do teste fenotípico para detecção de resistência aos antibióticos, 

a  grande  maioria  dos  isolados  mostrou  ser  resistente  à  pelo  menos  um  dos 

antibióticos  utilizados  (quadro  16).  A  detecção  fenotípica  de  resistência  aos 

antibióticos foi observada independente do tipo de ambiente de origem dos isolados, 

impactado como o esgoto ou ambiente com menor impacto.

O perfil de suscetibilidade aos antibióticos demonstrou que 12(50,0%) dos 

isolados foram resistentes a pelo menos um antibiótico carbapenêmicos; 1(4,2%) dos 

isolados foi resistente a Sufazotrim, 11(45,8%) resistentes à tetraciclina,  3(12,5%) 

resistentes  e  2(8,3%)  intermediários  ao  cloranfenicol;  2(8,4%)  e  4(16,6%)  dos 

isolados  foram  resistentes  e  intermediários  à  estreptomicina  respectivamente; 

3(12,5%) dos isolados apresentaram resultado intermediário para o ácido nalídixico, 

porém nenhum dos isolados apresentou resistência aos antibióticos aztreonam, ácido 

nalidixico,  cefepime  e  ciprofroxacilina.  Quanto  ao  antibiótico  aztreonam,  foi 

observado resultado intermediário em 1(4,2%) dos isolados. Do total de organismos 

estudados, 1(4,2%) foram resistentes à gentamicina, e 4(16,7%) foram intermediários 

a  esse  antibiótico.  Todos  os  isolados  identificados  no  estudo foram resistentes  à 

ampicilina. 

Na figura 3 são apresentados alguns dos testes de sensibilidade e pesquisa de 

produção de enzimas para os microrganismos em estudo.
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Quadro 16 Teste fenotípica de resistência a antibióticos em isolados de Aeromonas provenientes de diferentes fontes ambientais.

Numeração Espécies
Antibiograma (mm)

CTT FOX CPD CTX CAZ IMP MER ETP AMP SUT TET CLO EST ATM GEN CPM CIP NAL
FSP 136/08 A. caviae (22)S (14)R (10)R (38)S (34)S (34)S (32)S (14)R (0)R (36)S (0)R (36)S (22)S (34)S (20)S (36)S (40)S (40)S
FSP 138/08 A. caviae (0)R (0)R (0)R (22)I (22)S (34)S (34)S (10)R (0)R (30)S (0)R (36)S (18)S (26)S (20)S (24)S (36)S (38)S
FSP 147/08 A. caviae (28)S (22)S (14)R (34)S (34)S (34)S (38)S (14)R (0)R (30)S (0)R (36)S (24)S (40)S (22)S (42)S (36)S (42)S
FSP 396/08 A. caviae (8)R (0)R (8)R (22)S (22)S (26)S (30)S (30)S (0)R (34)S (28)S (36)S (22)S (42)S (22)S (42)S (38)S (42)S
FSP 151/08 A. sanarellii (8)R (0)R (0)R (14)R (18)S (30)S (32)S (22)S (0)R (24)S (22)S (38)S (24)S (42)S (24)S (40)S (34)S (14)I
FSP 186/08 A. sanarellii (0)R (8)R 38(S) 36(S) 36(S) (28)S (28)S (32)S (0)R (30)S (0)R (14)I (18)S (32)S (14)I (30)S (24)S (16)I
FSP 383/08 A. sanarellii (0)R (0)R (0)R (12)R (0)R (0)R (12)R (0)R (0)R (30)S (0)R (0)R (14)I (20)I (14)I (24)S (40)S (36)S
FSP 119/08 A. sanarellii (34)S (6)R (14)R (42)S (42)S (34)S (38)S (36)S (0)R (30)S (28)S (34)S (22)S (42)S (20)S (42)S (42)S (42)S
FSP 399/08 A.sanarelii (26)S (10)R (14)R (38)S (34)S (34)S (32)S (20)S (0)R (30)S (24)S (32)S (16)I (32)S (16)I (36)S (34)S (34)S
FSP 135/08 A.hydrophila (8)R (16)I (0)R (10)R (22)S (0)R (26)S (0)R (0)R (22)S (22)S (36)S (18)S (30)S (24)S (22)S (36)S (36)S
FSP 154/08 A.hydrophila (24)S (8)R (0)R (22)I (32)S (6)R (8)R (26)S (0)R (30)S (26)S (36)S (24)S (42)S (28)S (40)S (42)S (36)S
FSP 159/08 A.hydrophila (26)S (10)R (14)R (38)S (34)S (34)S (32)S (20)S (0)R (30)S (24)S (32)S (16)I (32)S (18)S (36)S (34)S (34)S
FSP 382/08 A.hydrophila (0)R (12)R (0)R (42)S (34)S (8)R (32)S (24)S (0)R (28)S (24)S (36)S (22)S (42)S (20)S (38)S (42)S (36)S
FSP 398/08 A.hydrophila (8)R (6)R (6)R (8)R (26)S (30)S (38)S (24)S (0)R (10)R (0)R (26)S (0)R (34)S (12)R (32)S (36)S (14)I
FSP 177/08 A.aquariorum (24)S (20)S (28)S (36)S (30)S (42)S (38)S (26)S (0)R (36)S (36)S (40)S (18)S (42)S (24)S (40)S (42)S (42)S
FSP 393/08 A.aquariorum (26)S (0)R (10)R (0)R (8)R (10)R (26)S (0)R (0)R (26)S (0)R (16)I (22)S (22)S (20)S (32)S (32)S (32)S
FSP 394/08 A.aquariorum (0)R (0)R (0)R (0)R (0)R (8)R (20)S (14)R (0)R (26)S (0)R (0)R (22)S (42)S (20)S (36)S (36)S (30)S
FSP 392/08 A. jandaei (40)S (34)S (36)S (42)S (42)S (16)S (28)S (18)I (0)R (32)S (0)R (36)S (18)S (42)S (18)S (36)S (42)S (36)S
FSP 74/08 Aeromonas sp (42)S (36)S (34)S (42)S (42)S (26)S (26)S (22)S (0)R (30)S (30)S (42)S (22)S (42)S (20)S (42)S (42)S (42)S
FSP 185/08 Aeromonas sp (24)S (12)I (6)R (6)R (14)R (28)S (28)S (18)I (0)R (30)S (30)S (34)S (12)I (36)S (14)I (34)S (42)S (42)S
FSP 211/08 Aeromonas sp (24)S (0)R (6)R (6)R (14)R (30)S (30)S (22)S (0)R (30)S (10)R (30)S (8)R (42)S (22)S (38)S (42)S (36)S
FSP 251/08 Aeromonas sp (36)S (36)S (16)R (36)S (36)S (24)S (24)S (0)R (0)R (40)S (34)S (36)S (18)S (34)S (24)S (42)S (36)S (36)S
 FSP 252/08 Aeromonas sp (22)S (26)S (32)S (36)S (30)S (20)S (22)S (0)R (0)R (34)S (34)S (36)S (16)S (42)S (24)S (36)S (42)S (36)S
FSP 395/08 Aeromonas sp (0)R (0)R (0)R (12)R (0)R (8)R (12)R (0)R (0)R (28)S (0)R (0)R (24)S (34)S (24)S (34)S (40)S (34)S

Cefotetan (CTT); cefoxitina (FOX); cefpodoxima (CPD); cefotaxima (CTX); cefadizima (CAZ); imipenem (IMP); meropenem (MER); ertapenem (ETP); ampicilina (AMP); Sufazotrim 
(SUT); tetraciclina (TET); cloranfenicol (CLO); estreptomicina (EST); aztreonam (ATM); gentamicina (GEN); cefepime (CPM); ciprofroxacilina (CIP); ácido nalídixico (NAL).    
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Figura 3. A -  Detecção de resistência aos antibióticos em  Aeromonas:  cefotetan (CTT), 

foxitina  (FOX),  cefotaxima  (CTX),  cefpodoxima  (CPD),  ceftazidima  (CAZ),  imipenem 

(IMP), meropenen (MER); B - detecção fenotípica da produção de ESBL usando o método 

de sinergismo: cefotaxima (CTX), ceftazidima (CAZ) e cefpodoxima (CPD), em uma placa 

de Petri contendo ágar Mueller-Hinton + cloxacilina e no centro um disco de amoxicilina + 

ácido clavulânico;  C – Detecção fenotípica de metalo-β-lactamase utilizando a técnica de 

disco combinado: imipenem (IMP), meropenem (MER) e ertapenem (ETP) e cada um desses 

antibióticos  com o inibidor  EDTA; D e  E -  Detecção fenotípica  da produção de AmpC 

utilizando  a  técnica  de  discos  combinados.  D cefoxitina  (FOX)  e  cefoxitina  com ácido 

fenilborônico (BA), E (cefotetan) (CTT) e (CTT + BA). 

A  partir  dos  resultados  de  disco  difusão,  foram  realizados  os  testes 

fenotípicos  para  detecção  de  produção  das  enzimas  β-lactamases  de  espectro 

estendido  -  ESBL,  metalo-β-lactamases  -  MBL,  e  cefalosporinases  -  AmpC.  Os 

resultados demonstraram que 3(100%) e 3(100%) dos isolados identificados como A. 

aquariorum foram sugestivas de produzirem MBL e AmpC respectivamente; para A. 

caviae 1(25,0%)  e  4(100%)  demonstraram  positividade  para  MBL  e  AmpC 
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respectivamente;   para  A.  hydrophila 3(60,0%)  foram  sugestivos  de  produzirem 

MBL e 5(100%) AmpC. Para o isolado de A. jandaei não foi observada resistência 

para nenhum antibiótico que pudesse sugerir a produção de MBL ou AmpC. As 06 

A. sanarellii obtidas no estudo, apresentaram 6(100%) positividade para a produção 

de  AmpC  e  1(16,7%)  apresentou  positividade  para  a  produção  de  MBL.  Dos  6 

isolados de  Aeromonas com posicionamento taxonômico inconclusivo, 4(66,7%) e 

3(50,0%)  foram  positivas  para  a  produção  das  enzimas  MBL  e  AmpC 

respectivamente. Nenhum isolado apresentou resultado positivo, no teste fenotípico, 

para a produção de ESBL (quadro 17).

Quadro 17 Teste fenotípico de produção de enzimas ESBL, MBL e AmpC pelas 

Aeromonas identificadas nesse estudo.

Numeração Identificação ESBL MBL AmpC
FSP 136/08 A. caviae - + +

FSP 138/08 A.caviae - - +

FSP 147/08 A.caviae - NR +
FSP 396/08 A.caviae - NR +
FSP 151/08 A. sanarellii - NR +
FSP 186/08 A. sanarellii NR NR +
FSP 383/08 A. sanarellii - - +
FSP 119/08 A. sanarellii NR NR +
FSP 399/08 A. sanarellii - NR +
FSP 135/08 A.hydrophila - + +
FSP 154/08 A. hydrophila - + +
FSP 159/08 A. hydrophila - NR +
FSP 382/08 A. hydrophila - + +
FSP 398/08 A. hydrophila - NR +
FSP 177/08 A.aquariorum NR NR NR
FSP 393/08 A.aquariorum - + +
FSP 394/08 A.aquariorum - + +
FSP 392/08 A. jandaei NR NR NR
FSP 74/08 Aeromonas sp NR NR NR
FSP 185/08 Aeromonas sp - + +
FSP 211/08 Aeromonas sp - NR +
FSP 251/08 Aeromonas sp - + NR
FSP 252/08 Aeromonas sp NR + NR
FSP 395/08 Aeromonas sp - + +

      NR- não realizado devido às características observadas no antibiograma; 
      (-) negativos; (+) positivos
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4.4 DETECÇÃO DOS GENES DE RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS

4.4.1. Desenho de iniciadores para detecção do grupo AmpC:

Para realizar  a pesquisa de genes  de resistência  do grupo das  AmpCs em 

isolados  de  Aeromonas provenientes  de  amostras  ambientais  foram utilizados  os 

DNAs extraídos por choque térmico e assim realizada a PCR dos genes de resistência 

blaMOX,  blaLAT-1,  blaDHA,  blaACC,  blaACT e  blaFOX,  utilizando  iniciadores descritos  no 

Quadro 18. 

A reação da  PCR consistiu de: desnaturação inicial  a 95°C por 7 minutos, 

seguida de 30 ciclos, com desnaturação a 95°C por 1 minuto, anelamento a 55°C por 

1 minuto, e extensão a 72°C por 1 minuto e uma extensão final de 5 minutos a 72°C. 

Para  cada  25µL  de  reação  foram  utilizados  DNA  total  25µL,  taq-DNA-

polimerase 1,25U, 0,2 uM de cada iniciador, DNTPs 200µM, tampão10X.

Para a confirmação da presença dos fragmentos foi utilizada a eletroforese a 

6V/cm em gel de agarose 1,8% corado com brometo de etídio e visualizado em luz 

ultravioleta (Epi Chemi II Darkroom e o software Labworks). E para observar as 

posições dos perfis de banda foi utilizado um marcador de peso molecular de 100pb 

(MassRuler tm DNA Ladder, fermentas). 

Para a reação da PCR dos genes  blaMOX,  blaCMY,  blaCepH e  o  blacepS,  foram 

utilizados o controle FSP 135/08, para os genes blaCMY, blaLAT-1 o controle FSP 11/10, 

para o gene blaMIR o controle FSP 15/10, para os gene blaEBC e o blaACT foi utilizado o 

controle  FSP  15/10,  para  o  gene  blaDHA o  controle  FSP  08/10,  o  gene  blaACC o 

controle FSP 10/10 e por último para o gene  blaFOX  o controle FSP 09/10. Todos 

esses controles foram fornecidos pelo Instituto de Ciências Biológicas (ICB), pelo 

Prof. Dr. Nilton Lincopan.

Com a realização da PCR com os iniciadores desenhados nesse trabalho foi 

detectada  positividade  para  o  gene  tipo  blaMOX em  5(20,8%)  dos  isolados  de 

Aeromonas estudados:  2 amostras de A. caviae, 1 A. sanarellii e 2  Aeromonas spp.

Dos isolados analisados 20(83,3%) foram positivos para a presença do gene 

cphA. O gene  blaTEM, codificador da enzima conhecidas como ESBL foi detectado 

em 17(70,8%) isolados. Em relação aos demais genes de resitência aos antibióticos 
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estudados não foram observados positividades  nem nos  iniciadores  propostos  por 

PÉREZ-PÉREZ et al. (2002), nem pelos iniciadores propostos no presente estudo.

O gene cepH foi detectado em 02 das A. hydrophila e em nenhuma das outras 

espécies estudas.

Quadro  18  Iniciadores  empregados  para  a  pesquisa  dos  genes  AmpCs  para  os 

isolados de Aeromonas provenientes de amostras ambientais.

Gene Iniciadores (5’-3’) Produto Referência

blaMOX/blaCMY/blaCepH/ blacepS 

F (*)
AGCACAGGATCCCGGGCA

947 pb

Esse estudo

blaMOX/bla CMY/blaCepH/blacepS 

R
CATGACGAYGCCGATCC

bla CMY /blaLAT-1 F (**) ATGATGAAAAAATCGTTATGC
1149pb

bla CMY/ blaLAT-1 R GCTTTTCAAGAATGCGCCA

bla MIR F TAAGCTGTGCCCTGCTGC
1106pb

bla MIR R CCGCCTCAACGCGTGC

blaEBC/blaACT F TTTGCTGCGCCCTGCTGC
1106pb

blaEBC/blaACT R CCGCCTCAACGCGTGC

bla DHA F ATGGCGGTTGCCGTCTCC
568pb

bla DHA R CCAGCGGTGCCAGGATCC

blaACC F ATGCGTAAAAAAATGCAGA
1270pb

bla ACC R ATGCCATGCTGGCACAGG

blaFOX F GCTGGGTAGCCTGCTG
1119pb

blaFOX R TCACTCGGCCAACTGACTC
(*)  blaMOX-1, blaMOX-2, blaMOX-3, blaMOX-4, blaMOX-5, blaMOX-6, blaMOX-7, bla CMY-1b, bla CMY-8, bla  

CMY-8b,  blaCMY-10, bla CMY-11, bla CMY-19.

(**)bla CMY-2, bla CMY-2a, bla CMY-4, bla CMY-6, bla CMY-7, bla CMY-12, bla CMY-13, bla CMY-14, bla CMY-15, 

bla CMY-16, bla CMY-18, bla CMY-21, bla CMY-22, bla CMY-23, bla CMY-24, bla CMY-25, bla CMY-26, bla CMY-27, 

bla CMY-28, bla CMY-29, bla CMY-30, bla CMY31, bla CMY-32, bla CMY-33, bla CMY-34, bla CMY-35, bla CMY-36, 

bla CMY-37, bla CMY-39, bla CMY-40, bla CMY-43, bla CMY-44, bla CMY-45, blaLAT-1. 
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Quadro 19 Pesquisa de genes de resistência a antibióticos em isolados de Aeromonas provenientes de amostras ambientais.

Identificação
MBL ESBL AmpC

blaCphA blaVIM blaIMP blaSPM blaCTX blaSHV blaTEM cepH blaMOX-M blaFOX blaCIT blaDHA blaACC blaEBC

FSP 136/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 138/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 147/08 + - - - - - + - + - - - - -
FSP 396/08 + - - - - - + - + - - - - -
FSP 151/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 186/08 - - - - - - - - - - - - - -
FSP 383/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 119/08 + - - - - - + - + - - - - -
FSP 399/08 + - - - - - - - - - - - - -
FSP 135/08 + - - - - - + + - - - - - -
FSP 154/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 159/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 382/08 - - - - - - + + - - - - - -
FSP 398/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 177/08 + - - - - - - - - - - - - -
FSP 393/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 394/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 392/08 + - - - - - + - - - - - - -
FSP 74/08 + - - - - - - - - - - - - -
FSP 185/08 - - - - - - - - + - - - - -
FSP 211/08 - - - - - - - - + - - - - -
FSP 251/08 + - - - - - - - - - - - - -
FSP 252/08 + - - - - - - - - - - - - -
FSP 395/08 + - - - - - + - - - - - - -
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5.  DISCUSSÃO

A distribuição  e  diversidade  de  organismos  do  gênero  Aeromonas,  no 

ambientes aquático e sua relação com casos de doença em humanos tem despertado o 

interesse de pesquisadores no mundo todo (FALCÃO et al., 1998; CAVALLO et al., 

1999;  IVANOVA  et  al.,  2001;  PIANETTI  et  al.,  2004).  Esse  interesse  está 

relacionado  à  sua  capacidade  de  adaptação  e  à  capacidade  de  multiplicar-se  na 

ausência de um hospedeiro humano, o que lhe confere a característica de ser um 

organismo autóctone no ambiente (BAHLAOUI et al., 1997; IMZILN et al., 1998; 

SINGH et al., 1992; BENCHOKROUN et al., 2003). 

Outra  característica  das  espécies  do  gênero  Aeromonas é  sua  grande 

variabilidade  fenotípica  o  que  dificulta  o  posicionamento  taxonômico  desses 

organismos  utilizando apenas  testes  bioquímicos.  Atualmente,  é  necessário  lançar 

mão de métodos moleculares para determinar com exatidão a espécie de Aeromonas 

que se deseja descrever. E como esses métodos raramente são utilizados na rotina 

laboratorial, a real distribuição das diferentes espécies de Aeromonas é desconhecida 

(JOSEPH e CARNAHAN 2000, ABBOTT et al., 2003). 

A  partir  da  utilização  da  biologia  molecular  houve  grande  interesse  da 

comunidade científica em reavaliar organismos que haviam sido classificados com 

base  em  testes  fenotípicos,  e  como  resultado,  muitos  microrganismos  foram 

reclassificados,  mudando  de  grupos  taxonômicos  (COLWELL  et  al.,  1986  e 

IVANOVA et al., 2001), e assim uma variedade de novas espécies foram descritas e 

sendo incluídas  no gênero  Aeromonas como os  organismos  descritos  por HARF-

MONTEIL  et  al.  (2004),   MIÑANA-GALBIS  et  al.  (2004),  DEMARTA et  al. 

(2008), MARTÍNEZ-MURCIA et al. (2009), ALPERI et al. (2009) e ALPERI et al. 

(2010). 
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5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES

No  presente  estudo,  os  métodos  moleculares  foram  utilizados  para 

confirmação do posicionamento taxonômico dos isolados previamente identificados 

através de métodos fenotípicos – série bioquímica. A evidenciação de divergência 

nos  resultados  obtidos  pelos  métodos  de  restrição  do  fragmento  16S  rDNA  e 

sequenciamento  da  região  conservada  do  genoma,  gene  gyrB,  corrobora  com os 

relatos da literatura científica para o gênero Aeromonas (YÁÑEZ et al., 2003) (figura 

3). 

A triagem dos  isolados  utilizando  a  restrição  com enzimas,  favoreceu  em 

grande parte a busca pelas espécies de interesse, pois separou aquelas que tinham 

características  muito  diferentes  de  A.  hydrophila e  A.  jandaei logo  na  primeira 

enzima utilizada (pstI) e o sequenciamento só foi realizado para aqueles isolados 

com potencial de pertencerem ao grupo de espécies de interesse para o estudo.

A confirmação de 05 isolados caracterizados como A. hydrophila e 01 como 

A. jandaei, quando empregado, o sequenciamento do gene 16S rDNA, demonstra a 

presença de deleções no sitio de restrição dessas espécies e, portanto esses isolados 

foram triados como pertencentes ao grupo sem o sitio de corte da enzima Pst I – ou 

seja,  onde  se  encaixam  A.  caviae,  A.  veronii,  A.  molluscorum,  A.  simiae,  A.  

eucrenophila,  A.  schubertii,  A.  encheleia,  A.  salmonicida,  A.  bestiarum.  A. 

allosaccarophila  e  A. bivalvium. Esse fato foi anteriormente observado em estudos 

realizados  por  ALPERI  et  al.  (2008)  que  demonstraram  que  essa  metodologia 

poderia  gerar  incorreções  na  identificação  das  espécies  do  gênero  Aeromonas 

utilizando restrição desse fragmento.

Embora não fosse objetivo do estudo comparar os métodos de identificação 

empregados. O sequenciamento do gene gyrB foi o que se mostrou mais efetivo na 

diferenciação das espécies do gênero  Aeromonas muito provavelmente pelo maior 

número de diferenças que apresenta essa região – de 57 a 60 nucleotídeos (YÁÑEZ 

et al., 2003).

A  metodologia  aplicada  para  identificação  dos  isolados  de  Aeromonas 

utilizada nesse estudo, permitiu, além da identificação de espécies já descritas para o 
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gênero, identificar um grupo de isolados que ficou posicionado num agrupamento 

separado sugerindo que esses organismos possam pertencer a uma nova espécie do 

gênero  Aeromonas (figura  2).  Estudo  recente  demonstrou  que  Aeromonas 

aquariorum, que foi inicialmente isolada de peixes ornamentais em aquários, era a 

mesma  de  um grupo de  isolados  obtidos  de  amostras  provenientes  de  humanos, 

revelando a emergência da espécie que passou a ser descrita como patógeno humano 

(FIGUEIRAS et al., 2009).

A importância da correta identificação de organismos em nível de espécie, 

tanto no ambiente quanto na área clínica, possibilita a elucidação de casos e de elos 

epidemiológicos  em  que  o  ambiente  -  água,  animais  ou  alimentos  –  podem 

representar fontes de contaminação por agentes patogênicos.

5.2 VIRULÊNCIA

De acordo com os resultados do quadro 15 as espécies de ambientes menos 

poluídos como os dos rios, lagoas e represas, apresentaram menor número de genes 

de virulência, no máximo um gene, e em esgoto foram observados isolados com até 

três  genes,  sendo  que  um  isolado  não  apresentou  nenhum  gene.  Os  resultados 

sugerem que genes de virulência sejam mais freqüentes em isolados de Aeromonas 

provenientes  de  ambientes  mais  eutrofizados  do  que  em  ambientes  menos 

eutrofizados.  

O esgoto doméstico pode representar a diversidade de organismos presentes 

nas fezes da população da região em estudo, porém no caso do gênero Aeromonas, 

mesmo sabendo que esses organismos são ubiquitários do ambiente aquático, e que 

Aeromonas  caviae é  a  espécie  de  Aeromonas mais  freqüentemente  isolada  de 

ambientes  com  alto  grau  de  poluição  (MARTONE-ROCHA et  al.,  2009),  não 

existem dados no Brasil sobre doenças causadas por espécies do gênero Aeromonas, 

não nos  permitindo relacionar  os  resultados  obtidos  com a presença  de casos  na 

população.  Alguns estudos como o de  KOZINSKA (2007) sugerem que  algumas 

espécies de Aeromonas sintetizam mais fatores de virulência e com mais freqüência 
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que outras. Este fenômeno sugere que a virulência nesse gênero pode ser de origem 

clonal  e  que  somente  alguns  clones  podem ser  responsáveis  pela  progressão  da 

doença (SZCZUKA e KAZNOWSKI, 2004; AGUILERA-ARREOLA et al., 2007). 

Por  outra  perspectiva,  os  resultados  deste  estudo sugerem que  a  presença 

desses  genes  pode  favorecer  a  sobrevivência  do  organismo  por  períodos  mais 

prolongados  em  ambientes  que  possuem  elevadas  taxas  de  poluentes  e  matéria 

orgânica (GRANUM et al., 1998). Os resultados referentes aos isolados provenientes 

de ambientes menos impactados demonstraram a baixa freqüência desses genes, e 

podem  refletir  a  necessidade  de  manutenção  de  reservas  energéticas  para  o 

crescimento  e  propagação  da  espécie  em  ambientes  com  poucos  nutrientes,  e 

conseqüentemente  influenciam  na  manutenção  dos  seus  genes  de  virulência 

(BRANDI et al., 1999). 

Nesse estudo foram obtidos 4 isolados com 2 genes de virulência e 1 isolado 

com os três gene de virulência e de acordo com HEUZENROEDER et al. (1999) a 

presença de dois genes de toxinas hemolíticas em Aeromonas pode contribuir com a 

diarréia, independentemente do local onde estes microrganismos foram coletados, e 

também algumas espécies de Aeromonas produzem β-hemolisina que é responsável 

por acúmulo de maior volume de fluído, podendo provocar uma reação mais danosa 

para o hospedeiro. E este mesmo estudo descreve a β-hemolisina produzida por  A. 

caviae como sendo controlada por fatores ambientais (WANG et al., 1996). 

Os genes de virulência já foram detectados em A. hydrophila e A. jandaei em 

amostras ambientais  (BALSALOBRE et al.,  2009b) Do mesmo modo,  o presente 

estudo detectou A.hydrophila com esses genes de virulência, no entanto,  A. jandaei 

não  apresentou  nenhuma  positividade  para  os  referidos  genes.  No  estudo 

desenvolvido  por  FIQUEIRAS  et  al.  (2009)  os  autores  detectaram  os  genes  de 

virulência act, alt e ast em A. aquariorum isolados de pacientes, no presente trabalho 

foi identificada um isolado com dois genes o act e o ast em A. aquariorum do meio 

aquático.  

É importante o estudo da virulência em organismos do gênero  Aeromonas,  

pois essas bactérias já foram relacionados a um surto em 2004 em São Bento do 

Urna, Pernambuco em 114 casos de diarréia (HOFER et al., 2006).
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De acordo com KIROV et al.  (2000) existem dificuldades  na detecção de 

cepas de Aeromonas potencialmente significativas para saúde pública em alimentos e 

na  água,  como  também  o  conhecimento  das  incidência,  das  propriedades  de 

virulência,  ou  ainda  se  esses  isolados  podem  colonizar  ou  produzir  toxinas.  De 

acordo com o  esses  autores  foi  detectado  um grande  número  de  Aeromonas em 

alimentos que devem ser considerado como uma ameaça potencial para a saúde dos 

individuos imunocomprometidos.

5.3 RESISTÊNCIA

O  gênero  Aeromonas inicialmente  foi  descrito  como  suscetível  aos 

antibióticos  dos  tipos  tetraciclina,  cloranfenicol,  cefalosporina,  aminoglicosídeo  e 

fluoroquinolonas (KO et al., 1998).

No  entanto,  sabe-se  que  essas  bactérias  têm  a  capacidade  de  adquirir 

resistência durante o tratamento (KO et al., 1998) como, por exemplo, à tetraciclina 

que é um antibiótico usado comumente para o tratamento de infecções bacterianas 

em peixes (AGERSO et al., 2007). 

Nos resultados do teste do perfil de resistência aos antibióticos quase todos os 

isolados  se  mostraram  resistentes  a  pelo  menos  um  ou  mais  antibióticos,  esse 

resultado pode representar  um problema para a saúde pública,  uma vez que essa 

resistência  pode  ser  transportada  por  elementos  móveis  como  plasmídeos  e 

transposons  a  outras  bactérias  reconhecidamente  patogênicas  (quadro  16  e  19) 

(RAHMAN et al., 2009).

A  contaminação  por  antibióticos  na  água  contribui  com  a  manutenção  e 

disseminação  dos  genes  de  resistência  a  antibióticos,  permitindo  a  perpetuação 

desses  genes  tanto  em  ambiente  mais  limpo  como  nos  mais  poluídos 

(HUDDLESTON  et  al.,  2006).  A  resistência  aos  antibióticos  foi  observada  nos 

resultados  desse  estudo,  ocorrendo  tanto  num ambiente  extrememante  impactado 

(esgoto), como também em um ambiente menos impactado (lagoa). 

A cefoxitina  e  os  carbapenêmicos  (imipenem,  meropenem)  constituem os 

mais  potentes  antibióticos  indutores  de  resistência.  As  cefalosporinas  da  terceira 

geração, como também o ácido clavulânico mostram-se indutores menos potentes na 
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prática-clínica, enquanto a indução de resistência pelo aztreonam, pelo sulbactam e 

tazobactam e pelas cefalosporinas de quarta geração é mínima. Esta observação feita 

por TAVARES (2001), foi também obtida no presente estudo.

A identificação dos genes codificadores  de β-lactamases  responsáveis pela 

resistência fenotípica aos β-lactâmicos foi inicialmente limitada porque as espécies 

de Aeromonas analisadas nesse trabalho são pouco estudadas. E conseqüentemente, 

não é possível concluir se as espécies estudadas não possuiam, realmente, os genes, 

ou se sua resistência é conseqüência de alteração da porina, ou da bomba de efluxo, 

ou por algum outro mecanismo ainda não descrito para o gênero Aeromonas. Ou 

ainda, se estes microrganismos possuem os genes, mas os iniciadores descritos na 

literatura não são capazes de amplificá-los (HEUZENROEDER et al., 1999). 

Como consequência da afirmação de HEUZENROEDER et al. (1999) foram 

desenhados novos  iniciadores  para  a  detecção  dos  genes  de  ampCs.   Com esses 

novos iniciadores foi possivel a amplificar de 5 genes tipo blaMOX. 

KO et al. (1998), NIUMSUP et al.  (2003) e BALSALOBRE et al. (2009a) 

relataram que é possível ocorrer múltipla-resistência e que as Aeromonas podem ser 

resistente pela presença de genes cromossômicos tanto às cefalosporinas como aos 

carbapenêmicos. Esta afirmação foi confirmada no presente estudo, no qual foram 

detectados  2  genes  cepH  e  21  gene  cphA que  são  genes  cromossômicos  e  são 

capazes  de  proporcionar  às  bactérias,  resistências  às  cefalosporinas  e  aos 

carbapenêmicos respectivamente.

5.3.1 Tetraciclina

As tetraciclinas são antibióticos bacteriostáticos de amplo espectro que atuam 

por inibição da síntese de proteínas.  A união reversível  se produz na subunidade 

ribossômica  30S  dos  microrganismos  sensíveis.  Não  inibem a  síntese  da  parede 

celular bacteriana. 

Autores  como AKINBOWALE et  al.  (2007)  acreditam que  exista  relação 

entre a quantidade de antibióticos utilizados na produção de animais para o consumo 

humano e da aquicultura com o aumento da resistência aos antibióticos utilizados 

pela  área  clinica.  E  como  se  sabe  as  Aeromonas são  bactérias  ubiquitárias  nos 
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ambientes aquáticos, podem ser isoladas do leite, das verduras, de peixes e outros 

animais. Como essas bactérias estão no ambiente, essas podem contaminar o homem 

através da ingestão de alimento contaminado (BALASSIANO et al., 2007). 

JACOBS  e  CHENIA  (2007)  detectaram  alta  prevalência  de  resistência  a 

tetraciclina em Aeromonas, sendo esse resultado semelhante aos obtidos no presente 

estudo no qual  das 24 cepas estudadas 11(44,0%) foram resistentes  à tetraciclina 

(quadro 16) que é uma droga de amplo espectro e que está sendo muito utilizada na 

veterinária,  na  agricultura  e  na  área  clínica.  Já  foram descritos  mecanismos  que 

contribuem  com  a  resistência  a  este  antimicrobiano  e  um  destes  mecanismos  é 

codificado  por  genes  da  família  tet,  que  podem ser  mobilizados  por  plasmidios, 

transposons ou integrons (TENDENCIA & DELA PEÑA, 2001 e BALASSIANO et 

al., 2007). 

Estudos indicam que esses genes tet podem codificar o mecanismo de bomba 

de efluxo. Outras ações possíveis desses genes é a proteção ribossomal ou ainda a 

inativação dos antibióticos (TENDENCIA & DELA PEÑA, 2001 e BALASSIANO 

et  al.,  2007).  No  entanto,  não  podemos  concluir  qual  foi  o  meio  de  resistência 

utilizado pelos isolados do presente estudo uma vez que nenhum experimento com 

esse fim foi realizado. 

A resistência às tetraciclinas é muito comum entre os bacilos Gram-negativos 

entéricos  portadores  de  plasmídeos  R  conjugativos.  Esta  alta  prevalência  da 

resistência a estes antibióticos deve-se à transmissibilidade de plasmidios e parece 

estar relacionada com a proximidade dos genes que determinam a resistência com a 

parte  do  plasmídeo  que  comanda  a  transferência.  Além  das  enterobacterias, 

plasmidios  com  genes  determinantes  de  resistência  às  tetraciclinas  tem  sido 

identificados  em  H.  influenzae,  Bacillus  sp.,  Vibrio  cholerae,  entre  outras.  Nas 

enterobacterias foram descritos quatro tipos de genes determinantes de resistência às 

tetraciclinas,  denominados  Tet-A,  -B,  -C  e  –D,  os  quais  eventualmente  podem 

localizar-se em transposons ligados a plasmidios ou ao cromossomo (TAVARES, 

2001). 

No entanto, alguns estudos demonstraram que os genes mais freqüentes em 

Aeromonas são o  tetA e o  tetE e que esses dois genes codificam uma bomba de 

efluxo (BALASSIANO et al., 2007).
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5.3.2 Cloranfenicol

O cloranfenicol  foi  originalmente  isolado  de  Streptomyces  venezuelae em 

1947, esse antibiótico se mostrou ser de amplo espectro, com a atividade de inibir a 

biosintese protéica bacteriana, agindo na subunidade 50S do ribossomo (SCHWARZ 

et al., 2004). Com o passar dos anos as bactérias desenvolveram resistência a esse 

antibiótico, como pode ser observado no presente estudo, no qual foram identificadas 

03 Aeromonas resistentes ao cloranfenicol (quadro 16). 

O mecanismo mais comum de resistencia ao cloranfenicol é produzido pela 

enzima CAT, que é codificada pelo gene cat e pode ser transportado por plasmídeos, 

ou por um transposon. As enzimas CAT são capazes de acetilar o cloranfenicol na 

dependencia  da  acetilcoenzima  A,  sendo esse  mecanismo  denominado  acetilação 

enzimatica da droga. Ou seja, a enzima CAT na presença da acetilcoenzima A como 

fonte acetiladora, catalisa a acetilação do antibiótico em seu grupamento hidroxila 

localizado no carbono 3, levando a formação do cloranfenicol 3-acetato (desprovido 

de atividade antimicrobiana) (TAVARES, 2001;  SCHWARZ et al., 2004). 

As enzimas CAT isoladas das cepas resistentes não são identicas, variando 

em sua composição de aminoácidos e propriedades fisicas e quimicas, entretanto, a 

ação enzimatica das diversas variantes da enzima é similar (TAVARES, 2001). Já 

foram descritas 16 grupos distintos dessas enzimas A-1 a A-16 (SCHWARZ et al., 

2004)

Também já foram descritos como forma de resistência bacteriana o sistema de 

bomba  de  efluxo,  a  mutação  do  sitio  alvo  que  é  o  ribossomo,  e  a  alteração  na 

permeabilidade  desse  antibiótico  pela  parede  celular  (SCHWARZ  et  al.,  2004). 

Porém, não foram realizados testes para determinar o mecanismo de resistência a 

essa classe de atibióticos no presente estudo.  

Existem  dois  trabalhos  que  estudaram  a  resitência  ao  cloranfenicol  em 

Aeromonas coletadas  em  rios.  Um  deles  é  o  estudo  desenvolvido  por  GOÑI-

URRIZA  et  al.  (2000)  que  detectaram  Aeromonas em  2%  das  suas  amostras, 

coletadas em rios da Europa, resistentes ao cloranfenicol e isso pode ter ocorrido pela 

diminuição da permeabilidade da membrana. E o outro é o trabalho desenvolvido por 
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ZWENGER e GILLOCK (2009) no qual o autor detectou  Aeromonas hydrophila 

resistente ao antibiótico cloranfenicol de amostra de rio no Kansas -EUA.

5.3.3 Fluoroquinolonas

Esses  antibióticos  são  utilizados  em  casos  clínicos  e  veterinários,  são 

antibióticos  de  ação  genotoxica,  agem  como bactericida,  já  que  interferirem  na 

síntese de DNA bacteriano, inibindo a DNA-girase. A DNA girase e a topoisomerase 

IV (gene parC) são enzimas heterotetrameras formadas por dois tipos de subunidades 

a GyrA e GyrB da DNA girase e ParK e ParE da topoisomerase IV (SINHA et al., 

2004).

 No estudo desenvolvido por CATTOIR et al. (2008) foram obtidos isolados 

ambientais  de  Aeromonas  resistentes  à  essa  classe  de  antibióticos  enquanto  os 

resultados do presente estudo diferem muito pouco dos obtidos por esses autores uma 

vez que não foram observados isolados apresentando resistência ao ácido nalidíxico e 

nem ciprofloxacilina (quadro 16). Por outro lado, nossos resultados corroboram os 

achados de HUDDLESTON (2006) que obtiveram sensibilidade à esses antibióticos 

em todos os isolados de Aeromonas analizados. 

A  resistência  às  fluoroquinolonas,  como  o  ácido  nalidíxico  e  a 

ciprofloxacilina  é  considerada  uma  resistência  proveniente  da  ação  de  genes 

cromossômicos  e não derivados de elementos  genéticos.  Ou seja,  essa resistência 

pode ocorrer por uma mutação cromossômica nos genes que são responsáveis pela 

DNA girase  e  a  topoisomerase  IV,  ou  pela  alteração  da  permeabilidade  à  droga 

através da parede celular bacteriana (porinas), ou ainda pela ação da bomba de efluxo 

que possibilita a retirada da droga do interior celular (GOÑI-URRIZA et al., 2002; 

SINHA et al., 2004 e CATTOIR et al., 2008).

No entanto em estudos realizados por RUIZ (2003), este detectou um gene 

transportado por plasmidio chamado  qnr que é capaz de proteger a DNA girase da 

ação dos antibióticos do tipo quinolonas. Alguns anos mais tarde,  CATTOIR et al. 

(2008)  detectaram  esse  gene  em  Aeromonas,  sendo  essas  bactérias  consideradas 

reservatório para para esse gene no meio aquático.
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No  Brasil  esse  antibiótico  é  utilizado  para  infecções  produzidas  por 

Aeromonas e em casos mais graves, mas em alguns países da Europa e nos Estados 

Unidos  é  usada  amplamente  na  veterinária  e  na  agricultura  e  devido  a  esse  uso 

indiscriminado  está  sendo  observado  o  aumento  de  bactérias  resistentes  a  estes 

antibióticos.  Acredita-se que as a presença desse antibiótico na água seleciona as 

bactérias resistentes (GOÑI-URRIZA et al., 2002). 

Como no Brasil as quinolonas não são amplamente utilizadas na clínica como 

em outros países,  essa ação pode ser a  responsável  pelo aparecimento  de poucas 

Aeromonas coletadas do ambiente aquático que fossem resistentes aos antibióticos 

do tipo quinolonas. 

No  entanto,  o  fato  de  03  isolados  do  presente  estudo  terem  apresentado 

resistência  intermediaria  ao ácido nalidixico  pode servir  de alerta  para uso desse 

antibiótico e à emergência de resistência nos isolados ambientais.  De acordo com 

GOÑI-URRIZA et al.  (2002) as bactéria do gênero  Aeromonas são extremamente 

sensíveis  à  esses  antibióticos,  no  entanto  estudos   realizados  em rios  da  Europa 

demonstraram que existe um número significativo de Aeromonas resistêntes ao ácido 

nalidíxico. 

5.3.4 Carbapenêmicos 

Os carbapenêmicos  inibem a síntese  da parede  celular  das  bactérias.  Essa 

interferência leva à formação de uma parede celular defeituosa, com instabilidade de 

permeabilidade provocando a morte da bactéria por lise. Para se defender da ação 

desses antibióticos as bactérias sintetizam enzimas denominadas carbapenemases. As 

enzimas carbapenemases são divididas em duas famílias tendo como características 

os seus mecanismos de hidrolises e seus sítios ativos (QUEENAN e BUSH 2007).

As duas famílias são as carbapenemases serina dependente no seu sitio ativo e 

a outra é zinco dependente. As carbapenemases serina dependente são inibidas pelo 

ácido clavulânico e não são inibidas pelos EDTA enquanto ao zinco dependente são 

inibidas pelo EDTA (QUEENAN e BUSH 2007). 

Uma carbapenemase importante é a metalo-β-lactamase que além de agir nos 

carbapenêmicos agem também nas cefalosporinas e nas ampicilinas. As Aeromonas 
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sintetizam a  enzima  CphA que  é  uma metalo-β-lactamase  (QUEENAN e  BUSH 

2007). No entanto, a enzima CphA somente age nos carbapenêmicos não possuindo 

atividades  ou  muito  pouca  atividade  para  as  cefalosporinas  e  para  ampicilinas 

(BALSALOBRE et al., 2009a).

Nesse  trabalho  21(84,0%)  forma  positivas  para  o  blaCphA  pela  PCR,  mas 

mesmo  o  gene  estando  presente  nas  Aeromonas (quadro  17  e  19)  12(48,0%), 

algumas vezes não apresentaram resistência aos carbapenêmicos utilizados e também 

não apresentaram a produção da enzima MBL. Esses resultados demonstram que 

mesmo o gene estando presentes nas Aeromonas ele, algumas vezes não é capaz de 

expressar  a  produção  da  enzima  capaz  de  quebrar  esses  carbapenêmicos 

(BALSALOBRE et al., 2009a)

Os carbapenêmicos, cujos representantes mais amplamente utilizados são os 

imipenem e o meropenem, são considerados agentes terapêuticos de escolha para o 

tratamento  de  infecções  graves  causadas  por  bactérias  resistentes  aos  demais  β-

lactâmicos, especialmente nas localidades onde as taxas de prevalência de resistência 

são elevadas (TAVARES, 2001). 

De  acordo  com  os  resultados  obtidos  4(16%)  das  cepas  estudadas  não 

possuíam  o  gene  cphA,  no  entanto  03  destas  apresentaram  resistência  ao 

carbapenêmicos utilizados, como não há muitos estudos em relação à resistência das 

Aeromonas  não  se  sabe  todas  as  causas  dessa  resistência,  no  entanto,  outro 

organismo conhecidademente de ambiente aquático é a P. aeruginosa.

E como se sabe que a P. aeruginosa desenvolve resistência aos β-lactâmicos 

através  da perda ou da redução da expressão de proteínas  de membrana  externa, 

como porinas;  a hiperexpressão de bombas de efluxo; as alterações  nas proteínas 

ligadoras de penicilinas (PBPs), sendo assim pode-se imaginar que as  Aeromonas 

podem trocar material genético com P. aeruginosa, e então podemos sugerir que uma 

dessas  seja  a  forma  em  que  as  Aeromonas desse  trabalho  encontraram  para  se 

defender dos antibióticos utilizados (TAVARES, 2001).  
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5.3.5 Cefalosporinas

Como os outros β-lactâmicos as cefalosporinas inibem a síntese da parede 

celular  das  bactérias.  Essa  interferência  leva  à  formação  de  uma  parede  celular 

defeituosa, com instabilidade de permeabilidade provocando a morte da bactéria por 

lise. As cefalosporinas são divididas em 4 gerações a primeira geração é representada 

pelas cefalotinas;  a  segunda geração são as cefoxitinas;  a  terceira  geração são as 

cefotaximas, cefodizimas, cefpodoximas e ceftazidimas e por último a quarta geração 

que são as cefepimes (TAVARES, 2001). 

As bactérias podem desenvolver resistência às cefalosporinas pela produção 

das cefalosporinases como as enzimas denominadas AmpCs e as ESBLs. As quais os 

seus  genes  podem  ser  de  origem  cromossomais  ou  plasmidiais.  Os  genes 

transportados  por  plasmidios  bem  como  por  outros  elementos  trasnponíveis  tem 

grande importância já que pode ser transferido para outras bactérias e tem-se visto 

um  aumento  da  prevalência  deste  tipo  de  mecanismo  de  resistência  em  Gram-

negativos (TAVARES, 2001). 

Nesse trabalho foi encontrado um alto índice de resistência a cefalosporinas 

de primeira,  segunda e terceira  gerações  (quadro 16).  Estudos demonstraram que 

genes para as enzimas ampC (cefalosporinases) são encontradas nos cromossomos de 

várias bactérias Gram-negativas, no entanto estudos mais recentes vem observando 

aumento destes genes em plasmídios nas bactérias resistentes a cefalosporinas em 

amostras clinicas (REISBIG E HANSON, 2004).

Nesse  estudo  foi  encontrado  2  cepH e  5  gene  tipo  blaMOX (quadro  19) e 

estudos anteriores já demonstraram em Aeromonas sp. a presença de ampC como no 

caso  da  A. caviae que  possuia  uma  ampC  96%  de  similaridade  com  a  blaFOX 

(REISBIG e HANSON, 2004). Essa resistência pode ter sido induzida pela presença 

das  cefoxitinas  e  imipenem  (REISBIG  e  HANSON,  2004).  Mesmo  com  os 

iniciadores novos descritos nesse trabalho não foi possível explicar a resistência de 

todas as cefalosporinas que as Aeromonas apresentaram.

Para  combater  os  organismos  Gram-negativos  produtores  de  β-lactamases 

foram introduzidas as cefalosporinas das segunda e terceira  gerações já que estes 

novos antibióticos não constituem substratos adequado para a ação hidrolítica das 
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enzimas. No entanto, tem sido verificado o surgimento de bactérias produtores de 

novos  tipos  de  β-lactamases  capazes  de hidrolisar  estes  novos,  como observados 

nesse trabalho (TAVARES, 2001). 

Um motivo  para  essa  resistência  pode  ser  a  interação  da  enzima  com o 

antibiótico, sem haver hidrólise. Esta inativação resulta da forte ligação da enzima ao 

antibiótico,  causando  sua  retenção  ou  aprisionamento,  com  isto  bloqueando  seu 

acesso aos seus receptores protéicos e impedindo a ação bactericida do antibiótico. 

Este  tipo  de  resistência  mediada  por  β-lactamases,  na  qual  existe  uma  grande 

afinidade  de  ligação  entre  a  enzima  e  o  antibiótico,  é  denominada  barreira  não-

hidrolítica (TAVARES, 2001). E outro modo de resistência a cefalosporinas pode ser 

pela produção das enzimas β-lactamases de espectros expandidos (ESBL).

A  enzima  TEM  são  as  principais  enzimas  produzidas  por  plasmídios  de 

bacilos  Gram-negativos,  constituindo  as  β-lactamases  mais  comuns  em  bactérias 

Gram-negativas resistentes isoladas de material clínico, com uma freqüência média 

de 75% (TAVARES, 2001).  No presente trabalho foi detectado o gene blaTEM em 17 

(68,0%) das cepas estudadas, no entanto não foi observado nenhuma produção de 

ESBL (quadro 18 e 19) esse resultado mostra que o gene blaTEM  presente no estudo 

não é produtor de uma ESBL. 

Devido  à  facilidade  de  transmissão  de  plasmídios  entre  as  espécies 

bacterianas, a resistência por β-lactamases mediadas por genes plasmidiais tem maior 

importância,  pela  sua  freqüência,  do  que  a  de  origem  cromossômica.  Esta 

importância é aumenta pela existência do fenômeno da transposição, que permite a 

inserção dos genes cromossômicos em plasmidios e vice versa e de plasmidios para 

plasmidios,  possibilitando  com isto  a  constituição  de  plasmidios  contendo  genes 

mediadores  da  produção  de  diversas  β-lactamases,  entre  outros  mecanismos  de 

resistência (TAVARES, 2001). 

5.3.6 Aminoglicosídeos

Os  antibióticos  do  tipo  aminoglicosídeos  penetram  a  parede  celular  e  a 

membrana, ligando-se a subunidade ribossômica 30S, provocando erro na leitura de 

RNA mensageiro e consequentemente a morte de bactérias (TAVARES, 2001).
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No  Brasil  os  aminoglicosídeos  são  amplamente  utilizados  no  meio  clínico,  em 

função da sua eficácia contra os bacilos Gram-negativos e de seu sinergismo positivo 

com outros  antibióticos  no  tratamento  de  infecções  por  bactérias  gram-positivas 

(OLIVEIRA et al., 2006).

Mesmo  sendo  muito  utilizado  em  pacientes  esse  antibiótico  apresenta 

nefrotoxicidade que podem ocorrer em até 20% dos pacientes e consequentemente 

causar a morte destes (OLIVEIRA et al., 2006).

No presente  estudo foram detectadas  01  resistência  a  gentamicina  e  02  a 

estreptomicinas (quadro 16).  A bactéria pode ficar resistente mudando o sitio de 

ação  do  antibiótico,  o  ribossomo,  ou  por  modificações  no  sistema  de  transporte 

destas drogas para o interior da célula (TAVARES, 2001).

A gentamicina é inativada pela gentamicina-2-acetiltransferase e as bactérias 

resistentes, são capazes de fosforilar, acetilar, ou adenilar os aminoglicosídeos. No 

entanto, essas enzimas dependem da existência de sítios na molécula dos antibióticos 

sensíveis aos seus ataques (TAVARES, 2001).

As  enzimas  inativadoras  dos  aminoglicosídeos  são  codificadas  em  genes 

situados em transposons, em cromossomo e em plasmídios e a capacidade de sua 

produção pode ser adquirida pelo microrganismo através da conjugação. As enzimas 

inativadoras são constitutivas, não sendo induzidas pela presença do aminoglicosídeo 

e se localizam no espaço periplasmático das bactérias (TAVARES, 2001).

Estudos  sobre  as  resistências  aos  diversos  aminoglicosídeos  em diferentes 

partes do mundo vêm mostrando elevada resistência das bactérias Gram-negativas à 

gentamicina. Estes antibióticos apresentam múltiplos sítios de ataque para as enzimas 

que são produzidas por estes microrganismos, quanto maior a pressão de seleção pelo 

amplo  uso  das  drogas,  mais  frequente  é  o  encontro  de  bacilos  Gram-negativos 

produtores das enzimas ativas (TAVARES, 2001).  

A  maneira  pela  qual  a  enzimas  modificadoras  dos  aminoglicosídeos 

produzem resistência não está elucidada. No entanto, acredita-se que o antibiótico 

modificado chega ao ribossomo bacteriano, mas não se liga ao seu receptor, desta 

maneira tornando-se incapaz de inibir a síntese protéica bacteriana. Além disso, o 

acumulo dos antibióticos aminoglicosídeos modificados no interior da célula causaria 

a  saturação  do  mecanismo  de  transporte  das  drogas  para  o  meio  intracelular, 
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bloqueando  a  penetração  de  aminoglicosídeos  externos  não  modificados 

(TAVARES, 2001).

Outro  modo  de  resistência  aos  aminoglicosídeos  pode  ser  por  meio  de 

mutações que afetam o metabolismo energético da membrana, com isto diminuindo a 

diferença  de  potencial  através  da  membrana  e  reduzindo  a  penetração  dos 

antibióticos.  Este  tipo  de  “impermeabilidade”,  relacionada  com a  diminuição  do 

transporte  ativo  dos  aminoglicosídeos  para  o  interior  da  célula,  habitualmente  é 

causada para a resistência cruzada, ou seja, a bactéria passa a ser resistentes a vários 

ou a todos os antibióticos desta família. (TAVARES, 2001).

Outro meio de resistência bacteriana é no local de ação dos aminoglicosídeos, 

que é no ribossomo,  no qual o ribossomo bacteriano pode sofrer no seu receptor 

alterações em sua constituição devidas a mutações em genes cromossômicos e com 

isso o aminoglicosídeo não se liga (TAVARES, 2001).

Essas modificações ou a ausência de proteínas do ribossomo resultam em resistência 

aos macrolídeos e aos aminoglicosídeos. Por exemplo, a ausência da proteína L6, da 

subunidade 50S do ribossomo da  Escherichia coli causa resistência à gentamicina, 

enquanto a ausência ou modificações de aminoácido da proteína S12 da subunidade 

30S da E. coli provoca resistência à estreptomicina. (TAVARES, 2001).

Alterações  no RNA ribossomal  podem causar  resistência  a  clindamicina  e 

aminoglicosídeos.  A  resistência  a  estreptograminas  frequentemente  resulta  de 

metilação da adenina presente no RNA 23S, um componente da subunidade 50S do 

ribossomo bacteriano (TAVARES, 2001).

Os  genes  mediadores  da  metilação  do  RNA  surgem  por  mutações  no 

cromossomo bacteriano,  enquanto a indução da resistência é consequente a genes 

localizados em transposons situados em um plasmídio. A metilação RNA diminui a 

afinidade  dos  macrolídeos  com  seu  receptor  e,  desta  maneira,  estes  antibióticos 

deixam  de  exercer  sua  ação  inibitória  na  síntese  protéica.  A  resistência  aos 

macrolídeos  e  as  lincosamidas  por  alteração  do  RNA  ribossomal  tem  sido 

identificada principalmente em S. aureus (TAVARES, 2001).

No presente trabalho não foi possivel concluir por qual meio as Aeromonas 

utilizaram para impedir a ação dos aminoglicosídes estudados. 
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5.3.7 Inibidores da Via do Folato

O mecanismo de ação desses antibióticos nos microrganismos sensíveis se dá 

no  momento  da  incorporação  do  ácido  para-aminobenzóico (PABA),  substâncias 

extracelulares necessária para a formação do ácido diidrofólico, sendo essa última 

substância necessária para produção das porinas e na síntese dos ácidos nucléicos. 

Então  os  sulfonamidas  competem  com  o  PABA,  inibindo  assim  a  produção  de 

diidropteroato sintetase, consequentemente inibe o crescimento bacteriano (SKÖLD, 

2001).

O trimetoprim (análogo ao ácido fólico) é um dos agentes mais ativos que 

exerce  efeito  sinérgico  quando  utilizado  com  uma  sulfonamida.  Trata-se  de  um 

poderoso inibidor competitivo seletivo da diidrofolato redutase microbiana, a enzima 

que reduz o diidrofolato em tetraidrofolato. Essa forma reduzida do ácido fólico é 

necessária para as reações de transferência de um carbono. Portanto, a administração 

simultânea de uma sulfonamida e do trimetoprim induz bloqueios sequenciais na via 

de  síntese  do tetraidrofolato  do microrganismo a  partir  de moléculas  precursoras 

(SKÖLD, 2001).

Nesse trabalho foi  encontrado um isolado (cepa FSP 398/08) resistente  ao 

trimetroprim-sulfametoxazol (quadro 16). 

O mecanismo  para  ocorrer  a  resistência  bactêriana  aos  trimetroprim-

sulfametoxazol  é a sintetize  de uma diidropteroato alternado,  sem afinidade pelas 

sulfonamidas, e assim o diidropteroato alterado mantém suas atividades bioquimicas 

na produção do folato. E o mecanismo é semelhante em relação ao trimetoprim, na 

fase  seguinte  da  síntese  do  ácido  fólico,  na  redução  ao  tetraidrofolato  pela 

diidrofolato redutase (SKÖLD, 2001). 

De acordo com SKÖLD (2001) essa resistência pode ocorrer pela aquisição 

de dois genes  sul 1 e  sul  2. O gene  sul  1 é encontrado num integron de classe 1, 

enquanto o sul 2 é encontrado num pequeno plasmidio. 

Como foi observado no presente trabalho,  as bactérias ambientais  como as 

Aeromonas  estão adquirindo resistência aos antibióticos utilizados na clínica o que 

torna  relevante  as  considerações  propostas  por  JONES e  PFALLER,  (1998)  que 

postulam  a  necessidade  sobre  a  necessidade  de  estudos  que  organizem  essas 
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resistências  emergenciais  e  assim sejam direcionadas  as  intervenções  necessárias 

para esse problema de saúde pública.  Os autores também julgam necessário que haja 

educação  dos  profissionais  da  saúde  e  da  população  em  geral,  e  que  pesquisas 

proponham novos modos de prevenção e cura de doenças infecciosas, diminuindo 

assim o uso dos antibióticos.

Com  os  avanços  tecnológicos  outros  alvos  estão  sendo  estudados  com  a 

finalidade de combater bactérias e fungo (WENCEWICZ et al., 2009). Esses estudos 

são  necessários  devido  ao  aumento  na  incidência  da  resistência  aos  antibióticos 

existentes.  Então grupos de pesquisadores como WENCEWICZ et al.  (2009) têm 

demonstrado que os sistemas de captação de ferro em bactérias são alvos adequados 

para  o  desenvolvimento  de  tais  terapias.  Por  exemplo,  o  uso  do  sideróforos  das 

bactérias  como  agentes  de  entrega  da  droga  podem  ignorar  mecanismos  de 

resistência  associados  à  membrana  (tais  como  diminuição  da  permeabilidade  e 

barreiras de efluxo) e aumentar a potência das drogas em até 100 vezes a difusão 

passiva, limitando a resistência.

Em  um  estudo  desenvolvido  por  CHANG  et  al.  (2007)  em  Aeromonas 

multiresistentes  os  autores  detectaram  a  presença  de  integrons  que  podem  ser 

importante  na  resistência  ao  trimetoprim/sulfametoxazol.  Concluíram  que  os 

organismos  do  gênero  Aeromonas desempenham  um  papel  importante  na 

transferência de genes de resistência aos antibióticos entre as populações bacterianas 

na natureza, uma vez que nesse mesmo estudo os autores conseguiram identificar 10 

cassetes gênicos que são frequentemente encontrados em isolados Gram-negativos 

clínicos e ambientais. Os autores também sugeriram que a transferência de genes de 

resistência a antibióticos pode ocorrer através de cassetes gênicos no integrom de 

classe 1entre Aeromonas e as outras bactérias. 

Hoje,  ainda  não  se  tem uma  metodologia  adquada  para  identificação  das 

espécies do gênero Aeromonas, pois esse gênero vem sofrendo muitas mudanças na 

sua taxonomia nesses últimos anos. a série bioquímica utilizada na detecção clínica 

foi formulada antes da determinação das espécies que atualmente são reconhecidas. 

Outro  problema  é  que  as  espécies  do  gênero  das  Aeromonas  são  confundidas, 

comumente,  com  E. coli  e  vibrio  spp..  Esta  falta  de definição sobre taxonomia e 

também como essas bactérias realmente se comportam na água, no ser humano e na 
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presença dos antibióticos comumente usados, podem representar um problema para a 

saúde pública porque não se sabe se o isolado de determinado ambiente pode ou não 

produzir toxina, ou ser um risco mais sério que uma gastroenterite em pessoas já 

debilitadas, ou mesmo saudáveis (, JANDA,1991, ABBOTT el al., 2003).

6.  Conclusão

• A comparação das espécies identificadas fenotipicamente com a genotípica 

apresentou divergências, demonstrando que o seqüenciamento do gene gyrB 

poderia  ser  proposto  para  a  identificação  final  de  bactérias  do  gênero 

Aeromonas. Duas novas espécies são propostas como novos integrantes desse 

gênero, porém estudos adicionais são necessários para complementação desse 

achado.

• Os resultados da presença de genes de resistência e virulência demonstraram 

que  as  espécies  do  gênero  Aeromonas, utilizadas  nesse  estudo,  possuem 

potencial  patogênico para o  homem e que esses  organismos  podem servir 

como importante reservatório de resistência aos antimicrobianos para outros 

microrganismos responsáveis por casos clínicos em humanos.

• O presente estudo fornece subsídios para elucidação das rotas de aquisição de 

genes de resistência aos antibióticos por microrganismos patogênicos para o 

homem demonstrando, com base no gênero Aeromonas que o ambiente pode 

servir  como  uma  importante  fonte  de  informação  para  se  antever  a 

emergência desses genes na clínica e no ambiente hospitalar.

• Os antibióticos eventualemente presentes na água podem selecionar  bactérias 

resistentes,  e  consequentemente  manter  os  genes  de  resistência  circulando 

entre as bactérias do ambiente e clínicas. 
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