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RESUMO 

 

Seribelli, A. A. Análise do potencial patogênico, diversidade genotípica e perfil de resistência de 

linhagens de Shigella sonnei isoladas de 1983 a 2014 no Estado de São Paulo. 2016. 95f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Shigella spp. está entre as quatro bactérias mais isoladas de fezes diarreicas no Brasil. No mundo 

cerca de 164,7 milhões de casos de shigelose ocorrem anualmente, sendo a maioria em países em 

desenvolvimento. O gênero Shigella spp. possui quatro espécies, sendo Shigella sonnei e Shigella 

flexneri as espécies mais frequentemente isoladas no Brasil e no mundo. O monitoramento de 

linhagens resistentes de Shigella spp. é essencial, pois este garante uma terapia eficiente quando 

necessária. Especificamente, a maioria dos estudos realizados com linhagens de S. sonnei no país 

verificaram apenas a ocorrência dessa e há poucos estudos que investigaram o potencial patogênico e 

a diversidade genotípica dessa espécie. Os objetivos desse projeto foram analisar o potencial 

patogênico, o perfil de resistência a antimicrobianos e a diversidade genotípica de linhagens de S. 

sonnei isoladas durante três décadas no Estado de São Paulo. No total foram caracterizadas 72 

linhagens de S. sonnei isoladas de humanos, entre os anos de 1983 a 2014, quanto à presença de 12 

genes de virulência por PCR, perfil de suscetibilidade frente a 16 antimicrobianos por disco difusão e 

tipagem molecular por Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), Enterobacterial repetitve intergenic 

consensus PCR (ERIC-PCR), Multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis (MLVA) e 20 

linhagens tipadas por Multi-locus sequence typing (MLST). Todas as linhagens apresentaram os 

genes de virulência ipaH, iuc e sigA. O gene ipaBCD foi encontrado em 14 (19%) linhagens, os 

genes ial e virF em 13 (18%) linhagens e o gene sen em sete (10%) linhagens. Os genes set1A, 

set1B, pic, sat e sepA não foram detectados. As mais altas taxas de resistência foram frente à 

sulfametoxazol-trimetoprim encontrada em 42 (58,3%) linhagens e frente à tetraciclina encontrada 

em 30 (41,6%) linhagens. Onze (15,5%) linhagens foram resistentes à ampicilina e piperacilina. Três 

(4,2%) linhagens foram resistentes à cefotaxima. Três (4,2%) linhagens foram resistentes ao 

cloranfenicol. Duas (2,8%) linhagens foram resistentes à ampicilina-sulbactam. Duas (2,8%) 

linhagens foram resistentes ao ácido nalidíxico. Uma (1,4%) linhagem foi resistente à amoxicilina-

ácido clavulânico. Cinco (7%) linhagens foram multidroga resistentes (MDR). O dendrograma 

gerado pelo PFGE agrupou as 72 linhagens de S. sonnei em dois clusters designados PFGE-A e 

PFGE-B. O cluster PFGE-A agrupou 39 linhagens isoladas entre 1983-2014 com uma similaridade 

≥73,6% e mais especificamente 35 dessas linhagens apresentaram uma similaridade ≥80,3%. O
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 cluster PFGE-B agrupou 33 linhagens de S. sonnei isoladas entre 1984-2014 com uma similaridade 

≥74,7% e 27 dessas linhagens exibiram uma similaridade ≥83,0%. Similarmente, o dendrograma 

gerado pelo ERIC-PCR agrupou as 72 linhagens de S. sonnei em dois clusters designados ERIC-A e 

ERIC-B. O cluster ERIC-A agrupou 37 linhagens isoladas entre 1983-2014 que exibiram uma 

similaridade ≥78,8% e mais especificamente 36 dessas linhagens apresentaram uma similaridade 

≥82,3%. O cluster ERIC-B agrupou 34 linhagens de S. sonnei isoladas entre 1987-2014 que exibiram 

uma similaridade ≥84,0%. Também por MLVA as linhagens foram agrupadas em dois clusters 

designados MLVA-A e MLVA-B. O cluster MLVA-A agrupou 31 linhagens isoladas entre 1983-

2014 com uma similaridade ≥40%. O cluster MLVA-B agrupou 41 linhagens isoladas entre 1983-

2014 com uma similaridade ≥21,6%. Todas as 20 S. sonnei foram tipadas por MLST como ST152. 

Conclui-se que o potencial patogênico das linhagens estudadas foi destacado pela presença de 

importantes genes de virulência. A alta porcentagem de resistência para alguns antimicrobianos 

testados, tais como, sulfametoxazol-trimetoprim e tetraciclina é preocupante e pode levar à falha 

terapêutica. Os resultados da tipagem molecular sugerem que existam dois subtipos prevalentes nas 

linhagens de S. sonnei estudadas que se diferenciaram pouco geneticamente e contaminaram 

humanos durante 31 anos na região metropolitana de Ribeirão Preto no Estado de São Paulo. O 

resultado do MLST indica que as linhagens estudadas de Shigella sonnei isoladas no Brasil 

descendem de um precursor comum. 

 

Palavras-chave: Shigella sonnei, genes de virulência, perfil de resistência a antimicrobianos, PFGE, 

MLVA, ERIC-PCR, MLST 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Gênero Shigella 

O gênero Shigella spp. pertence à família Enterobacteriaceae, é um bacilo Gram-

negativo, não formador de esporo, anaeróbio facultativo e imóvel e é composto por quatro 

espécies que são Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boydii e Shigella dysenteriae 

(NATARO et al., 2011). Shigella spp. é um importante agente causador de diarreia e 

disenteria no mundo todo (ANGELINI et al., 2009; ANDERS et al., 2015; KAHSAY e 

TEKLEMARIAM, 2015). 

Patógenos transmitidos por alimentos, tais como Salmonella enterica, E. coli e 

Shigella spp. estão associados a alta taxa de infecções nos países em desenvolvimento, onde o 

saneamento básico e a falta de higiene são facilitadores da ocorrência de gastroenterites 

(AHMED e SHIMAMOTO, 2014). 

Estima-se que ocorram 164,7 milhões de casos de shigelose anualmente, sendo que 

163,2 milhões acontecem em países em desenvolvimento, portanto a situação é de endemia 

nestes locais e 1,5 milhões de casos em países industrializados (KOTLOFF et al., 1999; 

FARFÁN et al., 2010; KOPPOLU et al., 2013). Shigella flexneri e Shigella sonnei são as duas 

espécies de maior ocorrência no Brasil e no mundo e causas importantes de morbidade e 

mortalidade (FARUQUE et al., 2002; OJHA et al., 2013; SOUSA et al., 2013; UD-DIN et al., 

2013; CRUZ et al., 2014). 

No Brasil dentre os patógenos causadores de gastroenterite, Shigella spp. está entre as 

quatro bactérias mais isoladas de fezes diarreicas em regiões distintas do país, sendo que 

crianças são as mais afetadas (MEDEIROS et al., 2001; DINIZ-SANTOS et al., 2005; SILVA 

et al., 2008; SOUSA et al., 2013; CRUZ et al., 2014).  

O Ministério da Saúde (2010), estimou que a prevalência desse gênero bacteriano é de 

8 a 10% em crianças menores de 1 ano de idade com diarreia, contudo em crianças com mais 

de 2 anos de idade esse número é ainda maior, sendo que a prevalência dessa bactéria é de 15 

a 18%. Cerca de 2% dos surtos decorrentes de doenças transmitidas por alimentos e água 

notificados ao Centro de Vigilância Epidemiológica no Estado de São Paulo (CVE) são 

causados por Shigella spp., ou seja, em média 396 pessoas com shigelose todos os anos (CVE, 

2013a).  

De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nos Estados 

Unidos, estima-se que ocorram cerca de 500.000 casos de shigelose anualmente (CDC, 2015). 
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Na África e no Sul da Ásia cerca de 88 milhões de casos de diarreia foram causados 

por Shigella spp. em 2010 e o número de mortes ocasionados em decorrência da shigelose é ≥ 

40.000 nesses locais durante esse período (LAMBERTI et al., 2014).   

A incidência da shigelose geralmente varia de acordo com a idade do indivíduo e com 

o índice de desenvolvimento humano (IDH). Crianças menores de cinco anos são as mais 

afetadas por essa doença, sendo que Shigella é altamente infecciosa mesmo em concentrações 

baixas (ANGELINI et al., 2009).  

Shigella dysenteriae foi descoberta e posteriormente assim nomeada por um cientista 

japonês chamado Kiyoshi Shiga em 1897, devido a uma epidemia de disenteria no Japão. 

Nesse episódio, mais de 91.000 pessoas estavam doentes com um quadro clínico de fezes 

sanguinolentas (disenteria) e a taxa de mortalidade era ≥ 20% (TROFA et al., 1999; HARDY 

e KOHLER, 2006). 

Shigella spp. e E. coli são muito relacionadas geneticamente, entretanto são 

classificadas como gêneros bacterianos distintos. Para diferencia-los utiliza-se a pesquisa do 

gene ipaH por PCR que está presente em Shigella spp. e ausente em E. coli juntamente com 

testes bioquímicos (BELD e REUBSAET, 2012).  

Bioquimicamente, o gênero Shigella, não produz gás a partir da fermentação de 

carboidratos, não descarboxila a lisina, não utiliza o acetato e não fermenta a lactose, com 

exceção da S. sonnei que pode fermentar este carboidrato com um tempo de incubação 

prolongado, assim sendo todas estas características a diferenciam de Escherichia coli 

(NATARO et al., 2011). 

A classificação sorológica do gênero é realizada pelo antígeno somático (O) 

encontrado no lipopolissacarídeo presente na membrana externa da parede celular. S. 

dysenteriae subgrupo A é formada por 15 sorogrupos, S. flexneri subgrupo B é composta por 

8 sorogrupos, S. boydii subgrupo C é constituída por 19 sorogrupos e S. sonnei subgrupo D 

apresenta somente um sorogrupo (NIYOGI, 2005; WHO, 2005; NATARO et al., 2011). Os 

sorogrupos são verificados a partir de uma reação antígeno-anticorpo, conhecida como 

sorotipagem, onde inicialmente se realiza uma aglutinação com soros polivalentes somáticos e 

posteriormente o sorotipo é pesquisado por testes com soros monovalentes (ZHANG et al., 

2014). 
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1.2. Shigella sonnei 

O isolamento de S. sonnei ocorre mais frequentemente em países industrializados em 

comparação à S. flexneri que ocorre mais frequentemente em países em desenvolvimento 

(Kotloff et al., 1999). Dados recentes demonstram que 2/3 das shigeloses diagnosticadas nos 

Estados Unidos são causadas por S. sonnei, principalmente, e também, em menor número, por 

S. flexneri. As outras espécies de Shigella são raras no país (CDC, 2013).  

Na Europa, de acordo com o European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) S. sonnei foi isolada em 56% dos casos de shigelose entre 2010 e 2012. Neste 

período, mais de 7.000 casos foram confirmados por ano nos países europeus (ECDC, 2015). 

Segundo Vinh e colaboradores (2009), apesar da incidência de S. sonnei estar 

estritamente relacionada com o desenvolvimento econômico e industrial de um determinado 

local, essa espécie vem se tornando muito isolada em países com poucas condições 

econômicas, como por exemplo, o Vietnam, no qual ocorreu uma mudança no cenário de 

isolamento de S. sonnei. Em 1995 e 1996 esta espécie foi isolada em menos da metade dos 

casos de shigelose do país, contudo a partir do ano 2000 S. sonnei assumiu a posição de 

espécie mais isolada. Portanto, atualmente S. sonnei é considerada emergente em países 

desenvolvidos, países em desenvolvimento e aqueles com baixíssima renda econômica (VINH 

et al., 2009; NYGREN et al., 2013; THE et al., 2016).  

A mudança de panorama entre a incidência de S. sonnei e S. flexneri pode ser 

explicada por diferenças no genoma entre elas, sendo que S. sonnei se mostra geneticamente 

mais similar aos ancestrais de E. coli do que com as outras espécies de Shigella. 

Aparentemente, S. sonnei tem uma maior probabilidade de sobreviver e de se adaptar em 

diferentes ambientes e hospedeiros, por outro lado, S. flexneri perde plasmídeos mais 

facilmente do que qualquer outra espécie de Shigella e ainda é a espécie mais distante 

geneticamente de E. coli (HERSHBERG; TANG e PETROV, 2007; THOMPSON; DUY e 

BAKER, 2015). 

S. sonnei pode ser diferenciada bioquimicamente das demais espécies por meio da 

reação de descarboxilização do aminoácido ornitina, uma vez que apenas S. sonnei será 

positiva para essa reação. Outra característica particular de S. sonnei é o seu crescimento em 

meios de cultura, sendo que essa pode aparecer de duas formas denominadas I e II, pois a 

forma I tem como característica colônias lisas e a forma II colônias rugosas, esta mudança de 

forma I para II é devido à perda de um plasmídeo de 120 MDa que é responsável pela 

produção do antígeno O dessa espécie (FERREIRA; CAMPOS e MARTINEZ, 2015).   
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1.3. Transmissão, manifestações clínicas e patogênese 

De acordo com Niyogi (2005), usualmente Shigella spp. é transmitida pela ingestão de 

água e alimentos contaminados e/ou pelo contato pessoa-pessoa, pois os seres humanos são os 

únicos hospedeiros naturais desta bactéria.  

No ambiente hospitalar esta bactéria pode ser transmitida por pacientes infectados, por 

pessoas colonizadas e pelos profissionais da saúde. Surtos ocasionados por Shigella nos 

hospitais, na comunidade e em creches são difíceis de controlar devido a sua rápida 

transmissão e a múltipla resistência aos antibióticos que está sendo relatada em muitas partes 

do mundo (NUNES et al., 2012; ZHANG et al., 2014). 

Shigelose é uma doença diarreica que ocorre devido à invasão bacteriana e destruição 

da mucosa intestinal, ocasionando uma resposta inflamatória grave (MORRIS et al., 2013). 

Shigella spp. se multiplica dentro das células epiteliais do cólon, portanto provocam a morte 

destas células e atingem as células epiteliais adjacentes do intestino, causando inflamação, 

sangramento e ulceração da mucosa (NIYOGI, 2005). 

Desta maneira, os principais sintomas da shigelose são a diarreia e/ou disenteria, 

cólicas abdominais e tenesmo e o período de incubação da bactéria é de 12 a 48 horas 

(NIYOGI, 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). De acordo com o Ministério da Saúde 

(2010), a shigelose pode ser assintomática ou subclínica, grave e tóxica, sendo que a forma 

grave é caracterizada por dores abdominais que é uma manifestação clínica encontrada em 

90% dos casos, febre e diarreia aquosa que após o período de 1 a 3 dias torna-se 

mucossanguinolenta, além de outros sintomas que podem aparecer como perda de peso, 

náuseas, vômitos, cefaleia, calafrios, convulsões e sinais meningíticos.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes se recupera dentro 

de 7 a 10 dias, contudo complicações como sepse, convulsões, prolapso retal e anormalidades 

metabólicas podem ocorrer (WHO, 2005). 

S. sonnei está relacionada à diarreia dos viajantes em várias partes do mundo e sua 

virulência se deve a diversos genes que auxiliam na invasão das células epiteliais, devido ao 

sistema de secreção tipo III (T3SS). A expressão do sistema de secreção tipo III é estimulado 

em ambientes anaeróbicos, como por exemplo, o lúmen do trato gastrointestinal, assim sendo 

após uma série de modificações e rearranjos na célula hospedeira Shigella spp. consegue 

causar a infecção (SANSONETTI et al., 2006; MARTEYN et al., 2010). 
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1.4. Genes de virulência 

A capacidade de Shigella spp. causar doença depende de genes contidos em um 

plasmídeo (pINV) de 220 Kb e de genes cromossômicos (CAMPOS; FERREIRA e SILVA, 

2008). Os principais genes encontrados no plasmídeo de virulência de Shigella spp. são: ipaH, 

ipaBCD, ial, virF, sen e sepA. Os principais genes encontrados no cromossomo de Shigella 

spp. são: ipaH, iuc, set1A, set1B, sat, pic e sigA (Tabela 1) (CAMPOS; FERREIRA e SILVA, 

2008; CRUZ et al., 2014). 

O plasmídeo pINV tem uma região conservada denominada lócus Mxi-Spa (30Kb), a 

qual codifica o sistema de secreção tipo III e genes que codificam os antígenos de invasão 

(invasion plasmid antigens - Ipas) (THE et al., 2016). Assim sendo, o plasmídeo de virulência 

é essencial para a patogenia de Shigella spp. e o sistema de secreção tipo III é caracterizado 

por injetar proteínas efetoras no interior das células intestinais do hospedeiro que permitem 

uma profunda interação entre as bactérias e as células hospedeiras (DONNENBERG, 2000; 

THE et al., 2016).  

O sequenciamento do plasmídeo de virulência de Shigella spp. foi realizado por alguns 

pesquisadores para esclarecer a sua estrutura e as possíveis funções desse plasmídeo 

(BUCHRIESER et al., 2000; JIANG et al., 2005; THE et al., 2016). Durante esses estudos 

observou-se duas isoformas do plasmídeo de virulência do gênero Shigella, denominados 

pINVA e pINVB. A avaliação de três genes na região do Mxi-Spa (mxiA, mxiC e ipgD) foram 

os responsáveis por tais diferenças plasmidiais, sendo que houve divergências maiores nas 

sequências do gene ipgD do que dos genes mxiA e mxiC (LAN et al., 2001; THE et al., 2016). 

De acordo com Lan e colaboradores (2001), Shigella spp. e EIEC evoluíram ao longo 

dos anos devido ao ganho de um plasmídeo pINV e a perda de funções catabólicas, sendo que 

essa perda está relacionada com a adaptação dos nichos que esses gêneros ocupam e não 

implicam em uma diminuição da virulência. Portanto, Shigella spp. e EIEC abrigam duas 

formas distintas do plasmídeo de virulência pINV o qual pode significar uma transferência 

lateral de genes ao longo da história. Ademais, a maioria das linhagens de EIEC e S. 

dysenteriae sorotipo 10 abrigam as isoformas do plasmídeo pINVA, enquanto S. sonnei 

abriga o pINVB, e ainda, existe a possibilidade de abrigar uma forma misturada de ambos os 

plasmídeos como ocorre com S. dysenteriae sorotipo 1, onde ipgD é derivado do pINVA e os 

genes mxi são derivados do pINVB (LAN e REEVES, 2002; LAN et al., 2004). 

O gene de virulência ipaH está presente em inúmeras cópias no plasmídeo e no 

cromossomo de Shigella spp., este gene codifica proteínas envolvidas no processo de invasão 

da bactéria às células hospedeiras e na sobrevivência da bactéria em macrófagos (CRUZ et 
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al., 2014; FARSHAD; RANJBAR e HOSSEINI, 2015; LLUQUE et al., 2015). No total, 

Shigella spp. possui 12 genes ipaH formando uma família de proteínas que são altamente 

similares entre si, porém os locais de reconhecimento dos substratos são diferentes, 

ocasionando distintas funções durante a patogênese desse gênero bacteriano (ASHIDA e 

SASAKAWA, 2016).  

De acordo com Cruz e colaboradores (2014), existem sete cópias do gene ipaH no 

cromossomo de Shigella spp. e cinco cópias no plasmídeo de virulência. O gene ipaH 7.8 tem 

um papel na modulação da resposta inflamatória decorrente da infecção de Shigella spp. Os 

genes de virulência ipaH 9.8, ipaH 4.5 e ipaH 0722 codificam proteínas envolvidas no 

processo de invasão de Shigella spp. às células epiteliais do hospedeiro (ASHIDA e 

SASAKAWA, 2016). Portanto, o gene ipaH é utilizado para a detecção e identificação do 

gênero Shigella em diferentes amostras (KINGOMBE; CERQUEIRA-CAMPOS e FARBER, 

2005).  

Os genes de virulência ipa (ipaB, ipaC e ipaD) são encontrados no plasmídeo de 

Shigella spp. e estão associados com a invasão nas células hospedeiras e consequentemente 

relacionados com a colite (CAMPOS; FERREIRA e SILVA, 2008). O gene virB é o ativador 

transcricional do operon ipaBCD, sendo o responsável pela expressão desses genes (GAO et 

al., 2013). As proteínas efetoras dos genes ipaB, ipaC e ipaD são necessárias para a ativação 

do sistema de secreção tipo III. Entre essas proteínas a ipaB tem um papel fundamental no 

controle do sistema de secreção tipo III, na apoptose de macrófagos, e ainda, auxiliam o 

escape da bactéria do fagossomo (DICKENSON et al., 2013; YANG et al., 2015). 

Durante o processo de ativação do sistema de secreção tipo III, ocorre uma interação 

entre as ipas (ipaB, ipaC e ipaD). IpaD é a primeira proteína efetora a ser transportada para a 

ponta desse sistema, em seguida ipaB é convocada para o mesmo local, ficando inserida na 

membrana da célula do hospedeiro, após essa etapa há o recrutamento da proteína ipaC. 

Assim sendo, poros são formados na membrana celular do hospedeiro e por meio da 

translocação de outras proteínas efetoras de virulência, Shigella spp. consegue invadir as 

células hospedeiras (EPLER et al., 2009; YANG et al., 2015). 

O gene ial (lócus associado-invasão) é encontrado no plasmídeo pINV de Shigella 

spp. e codifica uma proteína relacionada ao processo de invasão da bactéria à célula 

hospedeira (DUTTA et al., 2001; DUTTA et al., 2014).  

Segundo Dutta e colaboradores (2014), a pesquisa dos genes de virulência ial e ipaH 

por PCR podem fornecer uma rápida identificação dos casos de shigelose no mundo todo. 

Contudo, a localização desses genes é diferente, uma vez que o gene ial é encontrado apenas 
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no plasmídeo e o gene ipaH é encontrado em múltiplas cópias no plasmídeo e cromossomo de 

Shigella spp. Assim sendo, o gene ial é mais propenso a deleções espontâneas e 

provavelmente devido a essa diferença um número menor de linhagens são detectadas com 

esse gene quando comparadas com a presença do gene ipaH (LÜSCHER e ALTWEGG, 

1994; THONG et al., 2005; SANGEETHA et al., 2014; ZHANG et al., 2014). 

De acordo com Gómez-Duarte; Bai e Newell (2009), o gene virF é plasmidial e um 

ativador de transcrição necessário para a expressão de genes de virulência relacionados à 

invasão de Shigella spp. e E. coli enteroinvasora (EIEC) às células hospedeiras (KOPPOLU et 

al., 2013). A expressão dos genes de virulência virB e icsA é ativada pelo ativador 

transcricional virF. A principal função da proteína estrutural codificada pelo gene icsA é a 

colonização da bactéria na mucosa intestinal hospedeira (TRAN et al., 2011). O gene virB 

também é um ativador transcricional responsável pela expressão de genes de virulência 

relacionados com à invasão de Shigella spp. em células hospedeiras como o operon ipa e o 

lócus Mxi-Spa (GAO et al., 2013). 

A ativação do gene virF ocorre devido a diferenças nas condições ambientais da 

bactéria, por exemplo, temperatura, pH e osmolalidade (MAURELLI; BLACKMON e 

CURTISS, 1984; PORTER e DORMAN, 1994; NAKAYAMA e WATANABE, 1995). 

Segundo Nakayama e Watanabe (1995), o pH 7,4 estimula a expressão do gene virF e o pH 

6,0 reprime a sua expressão. Quando Shigella spp. está em uma temperatura de 

aproximadamente 30°C a expressão do gene virF é de quatro a cinco vezes menor em 

comparação com a expressão desse gene a 37°C (FALCONI et al., 1998; YANG et al., 2015). 

Condições osmóticas inadequadas também reprimem a expressão desse importante fator 

transcricional do sistema de secreção tipo III em Shigella spp. (MITOBE et al., 2009). 

Enterotoxinas podem ser sintetizadas a partir do gene plasmidial ShET-2 (sen) 

(VARGAS et al., 1999; SILVA et al., 2008). Segundo Sousa e colaboradores (2013), o gene 

sen codifica uma proteína de 62,8-kDa que foi inicialmente descrita em EIEC e pode ser 

encontrada também em linhagens do gênero Shigella.  

As toxinas autotransportadoras serina protease (SPATEs) são comuns em membros da 

família Enterobacteriaceae. Filogeneticamente as SPATEs são divididas em duas classes 

denominadas classe 1 e classe 2, os genes cromossômicos sat e sigA fazem parte da classe 1 e 

são citotóxicas para as células epiteliais, o gene cromossômico pic e o gene plasmidial sepA 

fazem parte da classe 2 (BOISEN et al., 2012). Durante a fase inicial da infecção de Shigella 

spp. os genes sigA, pic e sepA realçam o poder de virulência da bactéria, ocasionando um 

grande acúmulo de fluidos no intestino do hospedeiro (THE et al., 2016). 
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O gene plasmidial sepA codifica enzimas associadas à invasão tecidual e pode 

promover a inflamação intestinal decorrente da infecção por Shigella spp. (BOISEN et al., 

2009). Inicialmente, o gene sepA foi descrito em S. flexneri 2a, porém o modo de ação da 

proteína codificada por esse gene ainda não é bem descrito (BENJELLOUN-TOUIMI; 

SANSONETTI e PARSOT, 1995; BOISEN et al., 2009). De acordo com Boisen e 

colaboradores (2012), o gene sepA não é encontrado apenas no gênero Shigella, existindo uma 

forte relação entre a presença desse gene e a diarreia causada por E. coli enteroagregativa 

(EAEC). 

Sat é um gene cromossômico que codifica uma toxina autotransportadora secretada 

(SPATEs), e foi relatado primeiramente em E. coli uropatogênica (UPEC) (GUYER et al., 

2000; BOISEN et al., 2009). A proteína codificada por esse gene apresenta uma atividade 

serina protease exibindo um efeito citopático em células renais primárias e é capaz de 

estimular uma grande resposta de anticorpos depois da infecção por UPEC (GUYER et al., 

2000).  

A prevalência do gene sat entre as linhagens de Shigella spp. é diferente entre as duas 

principais espécies. S. sonnei pode apresentar esse gene, porém em quantidades sempre 

menores quando comparadas com S. flexneri, sendo que no total o número de linhagens de S. 

flexneri contendo o gene sat normalmente é mais que o dobro encontrado nas linhagens de S. 

sonnei (RUIZ e GASCÓN, 2002). 

As proteases são sintetizadas pelos genes cromossômicos sigA e pic, responsáveis pela 

secreção de íons e pela atividade mucinase, respectivamente (YANG et al., 2005; BOISEN et 

al., 2009). Localizado em uma ilha de patogenicidade denominada she em Shigella spp., o 

gene sigA codifica uma proteína de 139,6-kDa capaz de degradar caseína e ser citopática para 

células intestinais (AL-HASANI et al., 2000; FAHERTY et al., 2012). O gene pic é 

localizado em um sítio instável da ilha de patogenicidade she de S. flexneri 2a e é encontrado 

em baixa frequência nessa espécie e alguns estudos demonstraram que os genes pic e set1B 

são sobrepostos codificados em cadeias opostas e que o gene set1B está dentro do pic 

(HENDERSON et al., 1999; AL-HASANI et al., 2001; ZHANG et al., 2013). Segundo Zhang 

e colaboradores (2013), o gene pic é multifuncional e está envolvido na patogênese entérica 

de EAEC, UPEC e S. flexneri 2a. 

Localizado em uma ilha de patogenicidade no cromossomo de Shigella spp., o gene 

iuc está relacionado com a produção e o transporte da aerobactina (LAWLOR e PAYNE, 

1984; VOKES et al., 1999). Todas as espécies de Shigella spp. apresentam sistemas capazes 

de adquirir ferro férrico por meio de sideróforos, como o codificado pelo gene iuc, sendo que 
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a sua expressão é influenciada pela concentração de ferro e pelo nível de oxigênio presente no 

ambiente. Os promotores do gene iuc são altamente expressos em condições aeróbias 

(WYCKOFF; BOULETTE e PAYNE, 2009).  

Ademais, Kingombe e colaboradores (2005), propuseram a união da pesquisa dos 

genes de virulência ipaH e iuc por PCR para identificar corretamente as espécies de Shigella e 

E. coli, devido as linhagens do gênero Shigella sempre apresentarem esses genes. As 

linhagens de EIEC também demonstram o gene ipaH, mas o gene iuc é encontrado em menor 

número nas linhagens de EIEC. 

As enterotoxinas também podem ser sintetizadas a partir do gene cromossômico 

ShET-1 (set1A e set1B) (VARGAS et al., 1999; SILVA et al., 2008). O complexo proteico 

codificado pelo gene ShET-1 tem aproximadamente 55-KDa, sendo que esse gene é composto 

por duas subunidades, uma subunidade A (set1A) e cinco subunidades B (set1B) (VARGAS et 

al., 1999; SOUSA et al., 2013). De acordo com Sangeetha e colaboradores (2014), as 

enterotoxinas sintetizadas pelos genes set1A e set1B são encontradas normalmente em 

linhagens de S. flexneri 2a e estão ausentes em linhagens de S. sonnei. 

A principal função da família de enterotoxinas ShET-1 (set1A e set1B) e ShET-2 (sen) 

de Shigella spp. é a secreção de íons, porém essas enterotoxinas também podem exercer 

outras funções que ainda não são conhecidas (LLUQUE et al., 2015). 

 

Tabela 1 - Características dos principais genes de virulência de Shigella spp. 

Gene de 

Virulência 
Principal Função Localização 

ipaH Invasão 
Múltiplas cópias no 

Plasmídeo e Cromossomo 

ial Invasão Plasmídeo 

ipaBCD Invasão (Sistema de secreção tipo III) Plasmídeo 

virF 
Ativador Transcricional de genes 

relacionados com a invasão 
Plasmídeo 

sen Produção de Enterotoxinas Plasmídeo 

sepA Enzimas associadas à invasão Plasmídeo 

iuc Produção e Transporte de Aerobactina Cromossomo 

set1A Produção de Enterotoxinas Cromossomo 

set1B Produção de Enterotoxinas Cromossomo 

sat Produz toxina autotransportadora Cromossomo 

pic Atividade mucinase Cromossomo 

sigA Secreção de íons Cromossomo 
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1.5. Resistência a antimicrobianos 

De acordo com Holt e colaboradores (2012), por meio do sequenciamento do genoma 

completo e de técnicas fenotípicas realizadas em linhagens de S. sonnei foi possível observar 

uma recente disseminação global dessas linhagens a partir da Europa. Os autores sugerem que 

ocorreu uma seleção de linhagens multidroga resistentes e que essas linhagens se 

disseminaram pelo resto do mundo. 

O monitoramento de linhagens resistentes de Shigella spp. é essencial no Brasil e no 

mundo, pois este é necessário para que haja uma terapia eficiente quando esta é necessária 

(BASTOS e LOUREIRO, 2011; NUNES et al., 2012). Normalmente a shigelose é uma 

doença autolimitada, ou seja, não há necessidade do tratamento com antibiótico, contudo em 

muitos casos este é recomendado para que haja uma diminuição na taxa de transmissão, do 

tempo de excreção da bactéria e para evitar possíveis complicações do quadro clínico do 

paciente (GU et al., 2015). 

 Os antimicrobianos de primeira escolha para o tratamento da shigelose são 

principalmente ampicilina e sulfametoxazol-trimetoprim, porém casos de resistência a esses 

antibióticos são cada vez mais corriqueiros. Portanto, quinolonas, cefalosporinas de terceira 

geração e tetraciclinas também são indicadas para o tratamento da doença em várias partes do 

mundo (CDC, 2015; GU et al., 2015). Infelizmente, os números de linhagens multirresistentes 

de Shigella spp. estão aumentando, incluindo resistência às cefalosporinas de amplo espectro 

e fluoroquinolonas e dessa maneira estudos que pesquisem o perfil de resistência de Shigella 

spp. são importantes para ajudar no monitoramento e controle dos casos desta doença (ZAIDI 

et al., 2013; QU et al., 2014; ZHANG et al., 2014).  

 

1.6. Métodos de tipagem molecular 

Os testes fenotípicos são normalmente utilizados para o diagnóstico de shigelose na 

rotina, pela cultura de fezes do paciente em meios seletivos e diferenciais, sorotipagem e teste 

de suscetibilidade a antimicrobianos (NIYOGI, 2005; WHO, 2005). Contudo, tais testes são, 

muitas vezes, limitados por problemas de reprodutibilidade e pela sua capacidade reduzida de 

diferenciação entre linhagens de uma mesma espécie (OLIVE e BEAN, 1999). 

 Epidemiologicamente micro-organismos que estão envolvidos em surtos demonstram 

uma origem comum, ao contrário daqueles isolados de casos esporádicos (OLIVE e BEAN, 

1999).  Dessa forma, para aprofundar os estudos sobre a origem bacteriana e assim efetuar 

investigações epidemiológicas de surtos e/ou casos esporádicos de pessoas doentes, inúmeros 

métodos genotípicos foram desenvolvidos. A escolha de um ou mais métodos dentre vários 
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para a tipagem molecular bacteriana apresenta algumas particularidades que devem ser 

observadas de acordo com os objetivos, capacidade de discriminação entre as linhagens, 

custos, confiabilidade, reprodutibilidade e a capacidade de fornecer informações 

epidemiológicas consistentes (FOXMAN et al., 2005; FOLEY; LYNNE e NAYAK, 2009).  

Vários métodos de tipagem molecular tais como Pulsed-field gel electrophoresis 

(PFGE), Enterobacterial repetitve intergenic consensus PCR (ERIC-PCR), Multiple-locus 

variable-number tandem-repeat analysis (MLVA), Multi-locus sequence typing (MLST), 

entre outros, têm sido utilizados com sucesso nos estudos epidemiológicos de bactérias do 

gênero Shigella spp. (FOXMAN et al., 2005; GORGÉ et al., 2008; BOISEN et al., 2009; 

CAO et al., 2012; SERIBELLI et al., 2016).   

 

1.6.1. Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) 

A técnica de Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) é considerada o padrão ouro na 

tipagem molecular de muitos patógenos bacterianos e tem como princípio básico a clivagem 

do DNA, utilizando enzimas de restrição de corte raro e assim originando fragmentos 

moleculares de comprimento grande. Foi descrita no início da década de 1980 com o objetivo 

de se estudar o DNA cromossômico de eucariotos (SCHWARTZ e CANTOR, 1984; 

FOXMAN et al., 2005).  

Segundo o CDC (2016), o PulseNet desenvolve protocolos e utiliza alguns métodos 

genotípicos para subtipar linhagens bacterianas. O procedimento operacional padrão (POP) do 

PFGE no PulseNet para Escherichia coli O157:H7, Escherichia coli não-O157 (STEC), 

Salmonella sorotipos, Shigella sonnei e Shigella flexneri é o mesmo apresentando apenas 

pequenas diferenças entre os gêneros bacterianos acima citados. 

 Nessa técnica, a suspensão bacteriana fica envolvida na agarose originando assim os 

plugs. Posteriormente, esses plugs são lisados pelo uso da proteinase K e detergentes, sendo 

que a partir desse momento o DNA bacteriano fica livre e será digerido com enzimas de 

restrição de corte raro gerando aproximadamente 10 a 30 fragmentos de restrição. Em 

seguida, os plugs são colocados em um gel de agarose e serão submetidos a uma corrida 

eletroforética em campo pulsado, ou seja, os pulsos elétricos vão se alternando em diferentes 

conjuntos de eletrodos, diferentemente de uma corrida convencional em que os pulsos 

elétricos seguem apenas uma direção (TENOVER; ARBEIT e GOERING, 1997; CDC, 

2016).  
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 A análise do padrão de bandas gerado pela técnica de PFGE é realizada através de 

softwares específicos que estabelecem uma similaridade genotípica entre as linhagens 

estudadas (SINGH et al., 2006; CDC, 2016). 

 De acordo com o CDC (2016), o PFGE é uma técnica amplamente utilizada para 

estudos epidemiológicos, altamente reprodutível e estável, e ainda, pode ser empregado para 

muitas bactérias através de diferentes enzimas de restrição. Contudo, como desvantagem essa 

técnica tem um alto custo com os equipamentos, materiais de consumo e elevado tempo para 

preparação dos plugs e corrida eletroforética.  Durante as últimas décadas a técnica de PFGE 

tornou-se essencial no controle, prevenção e monitoramento de doenças bacterianas no mundo 

inteiro (PARIZAD; PARIZAD e VALIZADEH, 2016).  

 Em relação ao gênero Shigella trabalhos demonstraram que o PFGE tem um alto poder 

discriminatório e vem sendo utilizado na tipagem molecular em estudos epidemiológicos e 

sobre a diversidade genotípica dos isolados (ANGELINI et al., 2009; CHIOU et al., 2009; 

WANG et al., 2009; XIA et al., 2011; QU et al., 2012; UD-DIN et al., 2013; SERIBELLI et 

al., 2016). 

  

1.6.2. Enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR (ERIC-PCR) 

A reação em cadeia de polimerase baseada na sequência intergênica repetitiva que é 

um palíndromo imperfeito de 127 pb e está presente em múltiplas cópias ao longo do genoma 

de enterobactérias e vibrios, denominada Enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR 

(ERIC-PCR) é uma técnica rápida que consegue ajudar nas investigações de surtos, na 

elucidação da transmissão da shigelose e usualmente têm validado os dados obtidos por PFGE 

(LIU et al., 1995; LEE et al., 2003; SURDEANU et al., 2003; WILSON e SHARP, 2006; 

PENATTI et al., 2007; KOSEK et al., 2012; SERIBELLI et al., 2016).  

Hulton e colaboradores (1991), foram os primeiros pesquisadores a descreverem as 

sequências ERIC em E. coli, Salmonella Typhimurium e em outros membros da família 

Enterobacteriaceae.  

As funções, origem e a evolução das sequências ERIC permanecem desconhecidas. 

Existem espécies bacterianas que não apresentam tais sequências, contudo já foram descritas 

em espécies estreitamente relacionadas como Shigella spp. e E. coli. Ademais, essas 

sequências podem ter funções que não são fundamentais ao crescimento e sobrevivência 

desses patógenos (WILSON e SHARP, 2006). 

Segundo Wilson e Sharp (2006), a técnica de ERIC-PCR é realizada para distinguir 

linhagens bacterianas por meio de primers confeccionados a partir das sequências ERIC 
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presentes no genoma bacteriano. Portanto, a amplificação ocorrerá entre as cópias das 

sequências ERIC formando fragmentos de tamanhos variados que serão revelados em uma 

eletroforese convencional de gel de agarose (VERSALOVIC; KOEUTH e LUPSKI, 1991).  

As sequências ERIC apresentam uma região central altamente conservada, a qual está 

localizada em regiões intergênicas e não codificantes do genoma bacteriano (VERSALOVIC; 

KOEUTH e LUPSKI, 1991). O número das sequências ERIC é variável entre os gêneros 

bacterianos, sendo que para E. coli K12 um total de 21 sequências foram encontradas no 

cromossomo dessa bactéria, porém para Photorhabdus luminescens incríveis 711 sequências 

foram descritas em seu cromossomo (DUCHAUD et al., 2003). 

 A técnica de ERIC-PCR é mais rápida e barata quando comparada ao PFGE, por isso 

em locais onde os recursos financeiros são limitados essa técnica pode auxiliar a 

epidemiologia de surtos e, além disso, também é uma técnica altamente reprodutível (KOSEK 

et al., 2012). 

 

1.6.3. Multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis (MLVA) 

Na última década com o intuito de se avaliar os polimorfismos genéticos bacterianos, a 

tipagem dos variable number of tandem repeats (VNTRs) ganharam destaque, sendo que este 

é um método que avalia e compara repetições que ocorrem em tandem em diferentes 

linhagens de uma mesma espécie (LINDSTEDT, 2005). A análise de múltiplos locus de 

VNTRs é denominada Multiple-locus variable-number tandem-repeat analysis (MLVA) e é 

capaz de fornecer importantes dados epidemiológicos de diversos patógenos bacterianos 

(GORGÉ et al., 2008; CAMPIONI et al., 2013).  

O MLVA demonstrou um bom poder discriminatório para tipar linhagens de S. sonnei 

isoladas de casos esporádicos e de surtos em várias partes do mundo, e desta forma, este 

método pode complementar os resultados obtidos com outras técnicas de tipagem molecular 

(RAWAL et al., 2010; KOH et al., 2012; CHIOU et al., 2013).  

Essa técnica é relativamente rápida e aparentemente exige menos trabalho para ser 

realizada quando comparada com outras técnicas clássicas de tipagem molecular, sendo que 

produzem alto índice discriminatório entre as linhagens estudadas (LINDSTEDT et al., 2003; 

LINDSTEDT et al., 2007). Entretanto, segundo Chiou e colaboradores (2013), os resultados 

obtidos com a técnica de MLVA são difíceis de comparar entre laboratórios distintos, 

dificultando a investigação e vigilância de surtos em diferentes países.  

Normalmente, a técnica de MLVA inicia-se com uma amplificação dos VNTRs por 

PCR que posteriormente são submetidos a uma eletroforese capilar realizada em aparelhos 
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para sequenciamento de DNA. Ademais, primers complementares às regiões das sequências 

VNTR marcados com vários fluoróforos também são requeridos por essa técnica 

(VERGNAUND e POURCEL, 2009). Por fim, softwares específicos convertem o tamanho do 

amplicon em alelos tipos que são analisados e a similaridade entre as linhagens estudadas é 

verificada (CDC, 2016).  

Nadon e colaboradores (2013), propuseram um consenso internacional sobre o 

desenvolvimento, nomenclatura, validação e controle de qualidade para a técnica de MLVA 

utilizada para a detecção de surtos e da vigilância molecular de diferentes gêneros 

bacterianos. O PulseNet atualmente disponibiliza protocolos da técnica de MLVA para E.coli 

O157, Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium (CDC, 2016). 

 

1.6.4. Multi-locus sequence typing (MLST) 

A técnica de Multi-locus sequence typing (MLST) baseia-se na sequência de sete 

genes housekeeping, os quais fornecem dados que possibilitam comparar linhagens de 

Shigella spp. isoladas no mundo inteiro, devido a um banco de dados que utiliza um protocolo 

padrão de E. coli (TARTOF et al., 2005; CAO et al., 2012).  

Neisseria meningitidis foi o primeiro patógeno tipado pela técnica de MLST em 1998, 

sendo que o objetivo dessa técnica era ser portátil, universal e fornecer uma caracterização 

definitiva das bactérias (MAIDEN et al., 2006). O MLST tem contribuído para os estudos que 

buscam o entendimento da biologia de patógenos e investigam a sua filogenia, evolução e 

epidemiologia (URWIN e MAIDEN, 2003).  

Por meio de bancos de dados essa técnica armazena e interpreta sequências de 

nucleotídeos gerados pelo sequenciamento de sete genes housekeeping, sendo que as 

diferenças presentes nessas sequências encontradas entre as linhagens bacterianas são 

classificadas como alelos distintos. Para cada linhagem a análise conjunta dos sete alelos 

define o tipo de sequência, denominado sequence type (ST) (URWIN e MAIDEN, 2003; 

MAIDEN et al., 2006). Esses bancos de dados facilitam e permitem a comparação entre as 

linhagens que ali estão depositadas através de uma base de dados central que pode ser 

consultada em qualquer servidor da web (FEIL et al., 2004; CAO et al., 2012). De acordo com 

Feil e colaboradores (2004), os bancos de dados de MLST para diferentes patógenos 

permitem explorar e discernir o parentesco e a descendência evolutiva entre as linhagens 

estudadas. 
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Os resultados da técnica de MLST são altamente reprodutíveis, portáteis e fáceis de 

interpretar, contudo atualmente ele ainda é um método de tipagem molecular caro quando 

comparado com outras técnicas genotípicas (CAO et al., 2012).  

S. sonnei é mais clonal e demonstra um ancestral comum quando tipada por MLST em 

comparação com outras espécies de Shigella spp. depositadas no banco de dados (CAO et al., 

2012; SCHAUMBURG et al., 2015). 

 

1.7. Isolamento de Shigella sonnei no Brasil 

No Brasil, de acordo com a Superintendência de Controle de Zoonoses, Vigilância e 

Fiscalização Sanitária (SCZ) S. sonnei é a segunda espécie do gênero Shigella mais isolada no 

país (SCZ, 2000; LIMA et al., 2015). Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) 

entre 2007 e 2010 quase 3 milhões de casos de diarreia e aproximadamente 40.000 surtos 

foram confirmados no Estado de São Paulo e desses cerca de 2 a 5% dos surtos notificados 

foram causados por Shigella spp. (CVE, 2013b). 

Medeiros e colaboradores (2001), analisaram as fezes de 1.836 crianças com menos de 

10 anos de idade, e relataram que Shigella spp. foi o segundo enteropatógeno mais isolado e 

que S. sonnei foi a espécie de Shigella com maior prevalência, isolada em 63,6% dos casos de 

shigelose, na região metropolitana de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, uma área 

economicamente importante, com um poder socioeconômico elevado no Brasil (FREITAS e 

MORAES, 2010; MOESCH e BRIZOLLA, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde (2010), no Brasil o perfil epidemiológico das doenças 

que são transmitidas por alimentos não são bem conhecidas e estudos sobre esse assunto não 

acontecem frequentemente no país, sendo que existem muitos Estados e municípios que não 

sabem a real incidência e as estatísticas dos principais agentes infecciosos que são 

transmitidos, como por exemplo, Shigella spp. 

Shigelose não é uma doença de notificação compulsória no Brasil, assim sendo torna-

se difícil a investigação da sua incidência e estudos sobre este assunto não ocorrem com 

frequência no país (PEIRANO; SOUZA e RODRIGUES, 2006). 

A maioria dos estudos realizados no país investigou a ocorrência de Shigella em 

diferentes regiões e o perfil de resistência a antimicrobianos de tais linhagens (ORLANDI et 

al., 2001; SILVA et al., 2008; ANGELINI et al., 2009; PAULA et al., 2010; SOUSA et al., 

2013). Há poucos estudos realizados que verificaram a diversidade genotípica e o potencial 

patogênico desse importante patógeno no Brasil (PENATTI et al., 2007; SILVA et al., 2008; 

ANGELINI et al., 2009; SOUSA et al., 2013; CRUZ et al., 2014; SERIBELLI et al., 2016).  
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Portanto, estudos que caracterizem molecularmente e verifiquem a suscetibilidade a 

antimicrobianos de linhagens de S. sonnei isoladas durante décadas no Brasil são de grande 

importância e deverão contribuir para um melhor entendimento da diversidade genotípica, 

bem como, fornecer importantes informações sobre o potencial patogênico e perfil de 

resistência desse importante patógeno bacteriano. 
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7. CONCLUSÕES  

 O potencial patogênico das linhagens estudadas foi destacado pela presença de 

importantes genes de virulência; 

 

 A alta porcentagem de resistência a alguns dos antimicrobianos testados é preocupante 

e pode levar à falha terapêutica. Especificamente, as altas taxas de resistência à 

sulfametoxazol-trimetoprim e tetraciclina são alarmantes por esses poderem ser usados 

no tratamento da shigelose;  

 

 Os resultados do PFGE, ERIC-PCR e MLVA sugerem que existam dois subtipos 

prevalentes nas Shigella sonnei estudadas que se diferenciaram pouco geneticamente e 

contaminaram humanos durante 31 anos na região metropolitana de Ribeirão Preto no 

Estado de São Paulo, Brasil; 

 

 Linhagens alocadas nos grupos PFGE-B, ERIC-B e MLVA-B apresentaram um 

possível maior potencial patogênico do que as linhagens dos grupos PFGE-A, ERIC-A 

e MLVA-A, devido a uma maior frequência de genes plasmidiais relacionados à 

invasão; 

 

 Linhagens alocadas nos grupos PFGE-B, ERIC-B e MLVA-B também apresentaram 

uma maior resistência à sulfametoxazol-trimetoprim e à tetraciclina em comparação 

com as linhagens dos grupos PFGE-A, ERIC-A e MLVA-A, sugerindo a presença de 

um subtipo de S. sonnei mais resistente a tais drogas; 

 

 O resultado do MLST indica que as linhagens estudadas de Shigella sonnei isoladas 

no Brasil descendem de um precursor comum; 

 

 As metodologias de PFGE, ERIC-PCR e MLVA foram eficientes e discriminaram de 

maneira bastante similar as linhagens de S. sonnei estudadas, de acordo com o índice 

de discriminação (D). Ademais, todas as três metodologias forneceram informações 

epidemiológicas consistentes e concordantes. 
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